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Műszaki leírások 

2×11 lakásos társasház 

a H-8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi út., 7520/6 hrsz. ingatlanon 

építési engedélyezési tervéhez 

generáltervező: Régió Építész Kft. Zalaegerszeg Kosztolányi u. 12-14. 

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

A tervdokumentáció építési engedélyezési eljáráshoz készült. Ennek megfelelően a tervlapok és a 
dokumentáció a vonatkozó jogszabályok szerinti tartalommal bírnak. 

AZ ÉPÜLETEK RENDELTETÉSE, KIALAKÍTÁSA 

Az Építtető megbízást adott a tulajdonában lévő, jelenleg beépítetlen építési telekre két darab 
társasház és egy garázs épület tervezésére, az építési engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítésére. Mindkét társasház szabadon álló, alápincézetlen, földszint + 2 emeletes, lapostetős 
épület, egyenként 11 lakással. A földszinten 4 db, az 1. emeleten 5 db, a 2. emeleten 2 db lakás 
tervezett. A 22 lakás különféle igényű vásárlók elképzeléseit is kielégíti. A lakásokhoz garázsok is 
épülnek egy önálló, pinceszinti épületben. 
A szerkezetek, tömegalakítás és a felhasznált anyagok az épületeknek egyszerű, és modern külsőt 
adnak mindamellett, hogy kivitelezési szempontból is kedvező megoldásokat alkalmaztunk. 

A TERVEZÉS TÁRGYÁNAK PARAMÉTEREI 

A telek Zalaegerszeg Nekeresd városrészében, a Nekeresdi úton található; 7520/6. helyrajzi számú 
közbenső telek. 
Az épület megközelítése nyugati irányból, a Nekeresdi útról tervezett. A telek jelenleg üres, 
beépítetlen. 
A víz, szennyvíz, gáz és villany közműhálózatra való csatlakozás lehetősége biztosított. A csapadékvíz 
elvezetés az út menti csatornába történhet, illetve telken belül gyűjthető, vagy elszivárogtatható. A 
délről szomszédos telken szintén társasházak állnak. 
 

A helyi építési szabályzat előírásai 

Lk-5 jelű Kisvárosi lakóövezet építési övezet. 
A kisvárosias lakóövezet sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 
elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. Az övezetek területén az előzőeken túl 
elhelyezhetők az épületek rendeltetését kiszolgáló másodlagos rendeltetésű épületek. 
 
Kialakítható legkisebb telekterület:      1100 m2 
Beépítési mód:          szabadon álló 
Megengedett legnagyobb beépítettség:    40 % (1200,00 m2) 
A megengedett épületmagasság:      7,5 – 10,5 m 
A megengedett homlokzatmagasság:     12,5 m 
Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke:   30 % 
 
Műszaki adatok 

Övezet:  Lk-5 övezet 

Telek területe:   3000,00 m2 

tervezett beépített bruttó alapterület:    1198,43 m2 

Beépítettség:   39,95% < 40% 

tervezett zöldfelület:   959,37 m2 

tervezett zöldfelületi mutató:    31,98 % > 30% 

szintmagasság:  ±0,00 = +169,25 mBf 
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 „A” épület: 

hasznos szintek száma:  földszint + 2 emelet 

tervezett épületmagasság:   9,01 m < 10,5 m 

tervezett homlokzatmagasság:    10,35 m < 12,5 m (északi homlokzat) 

nettó alapterület:   974,97 m2, teraszok, erkélyek 235,99 m2, 
együttesen 1210,96 m2 

 

„B” épület: 

hasznos szintek száma:  földszint + 2 emelet 

tervezett épületmagasság:   8,92 m < 10,5 m 

tervezett homlokzatmagasság:    9,65 m < 12,5 m (keleti homlokzat) 

nettó alapterület:   976,24 m2, teraszok, erkélyek 251,87 m2, 
együttesen 1228,11 m2 

 

Garázs épület: 

hasznos szintek száma:   pince 

tervezett épületmagasság:   2,18 m < 10,5 m 

tervezett homlokzatmagasság:    4,08 m < 12,5 m (nyugati homlokzat) 

nettó alapterület:   212,77 m2 

FŐ SZAKÁGI RENDSZEREK ÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOK 

TARTÓSZERKEZET (SZAKÁGI FEJEZET KÉSZÜL) 

A tervezett épület hagyományos technológiával készül. Jellemző tartószerkezetei a következők: 

- Földpartok közé betonozott monolit beton sávalapozás. 
- ZSK30 kibetonozott zsalukő lábazati és pincefal. 
- 30 cm vtg. vázkerámia és hanggátló tégla teherhordó falazat, monolit vasbeton koszorúkkal 
gyámolítva 

- Monolit vasbeton pillérek, jellemzően 30x30 cm-es méretben. 
- Monolit vasbeton szerkezetű födémek, lépcsők és lépcsőpihenők, koszorúk, támfalak és 
kiváltók. 

TŰZVÉDELEM 

Szakági tervfejezet készül. 

ÉPÜLETGÉPÉSZET 

Szakági tervfejezet készül. 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG, VILLÁMVÉDELEM  

Szakági tervfejezet készül. 

ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK TELJESÜLÉSE 

Az épületek határoló szerkezetei a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglalt követelményértékek 
(közel nulla energiaszint követelményszintje) figyelembe vételével lettek tervezve. Az épületek 
használatbavételi engedélyének megszerzése 2021. június után tervezett, így az energiafogyasztás 
min. 25%-a megújuló forrásból lesz fedezve. Az összesített energetikai jellemző 
meghatározását külön dokumentáció tartalmazza.  
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AKUSZTIKA, REZGÉS- ÉS KÖRNYEZETI ZAJ ELLENI VÉDELEM 

A tervezett épület környezetében nem kell számítani oly mértékű zajterhelésre, amely műszaki 
jellegű védelmi megoldást igényelne. A határoló szerkezetek és a lakáselválasztó szerkezetek 
akusztikailag tervezettek, az előírt határértékeknél kedvezőbb teljesítményekkel. 

KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK AKADÁLYMENTESÍTÉSE 

Az épület mérete és jellege nem teszi kötelezővé az akadálymentesség biztosítását, így nem is 
valósul meg. 

TERVEZETT ANYAGOK, SZERKEZETEK, TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐK MEGHATÁROZÁSA 

A zárójelben megnevezett építési termékek használata nem kötelező érvényű, ám azok teljesítmény-
jellemzőit a kiváltásukra szánt anyagoknak is teljesíteniük kell! 

Földmunka-tereprendezés 

Az építési telek nyugati irányba lejt. A tervezett épület helyén és annak környezetében a humusz 
leszedése, majd az alapozás árkainak és gödreinek kiemelése és a kitermelt föld elterítése szükséges. 
A kitermelt földet a lábazatok közé visszatöltve, illetve a telek belső részébe hordva lehet elhelyezni, 
az építési helyen belül, 1 m-t sehol nem meghaladó magasságban. A kitermelt földet teljes 
mértékben nem lehet a telken elteríteni, ezért annak elszállításáról gondoskodni kell. 

Alapozás - fogadószint 

A talajvizet az alapozás síkjai normál esetben nem érintik. Az épület talajra támasztott új szerkezeti 
részei alatt a fagyhatár alá, de minimum a teherbíró termett talaj síkjára támasztott, a szükséges 
mértékig lépcsőzetesen lesüllyesztett alapozási síkkal földpartok közé betonozott sávalapozás készül. 

A sávalapokra támasztva, a vázkitöltő falszerkezetek alatt 1 sor 30 cm vtg. kibetonozott, acélbetét 
merevítésű ZSK30 zsalukő lábazati fal készül. A zsalukő falazat közé 23 cm vtg. tömörített 0/120 
vegyes kőzúzalék ágyazat, majd 1 rtg. 8 mm vtg. dombornyomott HDPE szivárgólemez készül. A 
termett talaj és a kőzúzalék ágyazat közé 1 rtg. 150 g/m2 felülettömegű geotextília szűrőréteg 
fektetése javasolt. A műanyag szivárgólemezre és a lábazati falakra fektetve 15 cm vtg. hálósan 
vasalt beton aljzatlemez készül, tartószerkezeti tervfejezet szerint. 

Az alapozás részletes ismertetését a tartószerkezeti tervfejezet tartalmazza. 
A tervezési munka megkezdése előtt a helyszínről talajvizsgálati jelentés és geotechnikai 
adatszolgáltatás készült. 

Szivárgó 

A talajjal érintkező pincefalakon 1 réteg geotextíliával kasírozott, dombornyomott HDPE drénlemez 
(8 mm, 600 g/m2) szivárgó készül.  A falak tövében körben, 0,5% lejtésben elhelyezett, perforált, 
Ø120 mm dréncső készül, az irányváltásoknál rendszerazonos tisztító idommal. A dréncső lejtést adó 
helyszíni beton vályúban, geotextíliába tekert, mosott, 8/16 mm kulékavics ágyazatba helyezendő 
el. 

Tartószerkezetek 

A tartószerkezetek hagyományos ácsszerkezetű zsaluzatokkal nem készíthetők el. A megfelelő 
minőségű zsaluzat csak korszerű zsalurendszerből, a zsaluhéj esetleges helyszíni kiegészítésével 
készíthető el (pl.: MEVA, PERI, DOKA stb.). Az ütemezést, munkahézagokat úgy kell tervezni, hogy 
az összhangban legyen a tervezett dilatációval és zsalurendszer gazdaságosan, többször átforgatható 
legyen. 
Az épület függőleges kiterjedéséből adódóan nem elegendő hagyományos bakállvány alkalmazása, 
csőállvány építése indokolt. Az állványépítésnél a műszaki előírások kötelező érvényűek. Az állványok 
csak rendszerben használhatók és minden biztonsági kiegészítővel ellátva épülhetnek. 
Az alapozást megelőző földmunkák esetében, az 1 m-nél magasabb, kialakuló szabad földpartokat, 
amennyiben az rézsűkkel nem megoldható, fa ideiglenes dúcolással kell ellátni. A dúcok a már 
kiöntött alapárkok esetében fokozatosan elbonthatók. 
A tartószerkezeteket csak statikai számításokkal igazolt tervek alapján szabad kivitelezni. 

-Teherhordó falazatok 
A külső és belső teherhordó falszerkezet 30 cm vtg., minimum 10 N/mm2 nyomószilárdságú 
nútféderes kézi falazóblokkból (Porotherm 30 N+F), Hf30, különlegesen javított falazó 
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mészhabarcsba falazva készül. A lakáselválasztó falak 30 cm vtg., 17 N/mm2 nyomószilárdságú 
hanggátló vázkerámia falazóelemekből (Porotherm 30 AKU Z), Hf30, különlegesen javított falazó 
mészhabarccsal épülnek. A pinceszinti teherhordó falak 30 cm vastag kibetonozott, acélbetét 
merevítésű, habarcsba rakott ZSK30 zsalukő falak. 

-Monolit vasbeton szerkezetek 
Az emeletközi és zárófödémek 20 illetve 23 cm vastag monolit vasbeton födémek. Monolit vasbeton 
szerkezetként készülnek továbbá az erkély- és függőfolyosó konzolok, a lépcső és lépcsőpihenők 
lemezei, valamint a koszorúk, pillérek, támfalak és a nyílásáthidalások. Az erkélyeket méretezett 
hőhídmegszakító elemek (Schöck Isokorb) választják el a koszorútól. A hőhídmegszakítóra EI 30 
tűzállóság is előírt. 

-Acélszerkezetek 

Az erkélyek és függőfolyosók fölé szerelt párkánykonzol melegen hengerelt, horganyzott acél 
tartószerkezettel valósul meg. 

A tartószerkezeteket csak statikai számításokkal igazolt tervek alapján szabad 
kivitelezni. 
 

Lapostetők 

2. emelet: 
Egyenes rétegrendű, 20 cm vtg. lépésálló expandált polisztirol (EPS) hőszigeteléssel (Austrotherm 
AT-N150) ellátott szerkezet készül, külső vízelvezetéssel, a csatlakozó ereszcsatorna felé lejtetve. 
Leterheléssel rögzített PVC lemezszigetelés készül, minimum 2% lejtéssel. Tetőteraszként (járható 
lapostetőként) lesz kialakítva. A szigetelést védő félkemény PVC védőrétegre kavicságyba fektetett 
beton tipegőkre rögzített műfa (WPC) burkolat készül, lejtés nélkül, hézagosan fektetve, 
rendszerazonos párnafákra. A párnafák rögzítésére és a szigetelés leterhelésére kavicságyba 
helyezett 40×40×4 cm-es beton tipegők készülnek. 
 
Zárófödém: 
Egyenes rétegrendű, min. 25 cm vastag kőzetgyapottal (pl.: Rockwool Dachrock) szigetelt. A 
hőszigetelésre mechanikailag rögzített PVC lemezszigetelés készül, minimum 2% lejtéssel. 
 
Szerelt párkánykonzol: 
A melegen hengerelt acél tartókonzolok alsó oldalán merőleges, 5/5 cm fa stáfliváz tervezett, gomba- 
és rovarkártevők ellen hatásos védelemmel ellátva. A konzol alsó oldalán a stáflivázhoz A1 
tűzvédelmi osztályú, kültéri építőlemez burkolat (12,5 mm Aquapanel Outdoor) rögzített, melyre az 
általánosan  alkalmazott  homlokzatfelülettel  egyező,  üvegszövet  erősítéses  homlokzati 
vékonyvakolati rendszer tervezett, a homlokzati tervlapokon jelölt színben. 
A konzolok felső lefedéseként 7° hajlású félnyeregtető készül. 10/10 cm-es szelemenekre 10/10 cm-
es szarufák rögzítettek 62,5 cm-ként. A szarufák tetején 25 mm vtg. ritkított deszka aljzatra korcolt 
fémlemezfedés készül, bővebben lásd bádogos szerkezetek! 
 
 
Nyílászárók 

-Külső nyílászárók 
A külső nyílászárók (ablakok, ajtók) általános helyen műanyag (minimum 5 kamrás) profilos 
nyílászáró szerkezetek, kívül szürke színű (RAL 7016 Antrazitgrau) fóliával bevontak (Renolit Exofol). 
A tokszerkezet hőátbocsátási tényezője min. Uk = 1,4 W/m2K. A nyílászáró összességében min. Uw 
= 1,15 W/m2K hőátbocsátási tényezőt kell, hogy tudjon! 
 
A nyílászárók több ponton záródó vasalattal és kilinccsel szereltek. Az ablakok belső műanyag cellás 
ablakkönyöklőkkel (Helolit) és külső, bevonatos acél profilozott lemez párkányokkal készülnek, RAL 
7011 Eisengrau, sötétszürke színben. A nyílászárók EPDM gumitömítéssel, 4+12+4+12+4 mm vtg. 
LOW-E lágyfém bevonatos + gáztöltéses hőszigetelő (min. Ug = 0,7 W/m2K) 3 rétegű üvegezéssel 
készülnek. A belső légállapot szintentartásához szükséges friss levegőt a nyílászáró tokszerkezetekbe 
épített higroszabályzós, zárható nyílású szellőzők biztosítják (Aereco EMM). A külső nyílászárók 
esetében csak adott helyeken készülnek toktoldók, mert általában nincsenek olyan mértékű 
hőszigetelés ráfordítások, ami indokolttá tenné. A tokokra oldalt és felül 3-3 cm-t lóg rá a homlokzati 
hőszigetelés. A nagyméretű nyílászárók sorolt összeállításúak lehetnek, méretezés alapján 
elhelyezendő merevítő sorolókkal. Az összes nyíló és bukó, vagy bukó-nyíló nyílászáró vasalata 
résszellőztető vasalat és hibás működtetés gátlós kivitelű. 
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A lakásbejárati ajtók sorolt felülvilágítóval készülő műanyag szerkezetek, 100/210+41 cm névleges 
méretben. Jellemzői: 81 mm vtg. ajtótok, 42x40mm idomacél merevítéssel, 126 mm szárnyprofillal, 
60x40mm zártszelvény merevítéssel, hőhídmentes alumínium küszöbbel, kefetömítéssel Mabisz 
minősített (Roto) 45-ös, 5 pontos gombafejes biztonsági zárral, 40/55 fúrásbiztos zárbetéttel, 3 db 
120kg (Roto) pánttal. Kívül szürke színű (RAL 7016 Antrazitgrau) fóliával bevontak (Renolit Exofol). 
A nyílászáró összességében min. Uw = 1,15 W/m2K hőátbocsátási tényezőt kell, hogy tudjon! 
 
Minden garázskapu szekcionált rendszerű ipari kapu, mely nyitáskor felcsúszik a födém alá, szabad 
teret biztosítva a kapunyílás körül és teljes mértékben szabadon hagyva azt. A sínvezetés a 
födémsíkot követő. A PUR töltetű lamellák (Hörmann LPU) biztosítják a jó szigetelési értékeket. 
Biztonsági előírás az ujjbecsípődés elleni védelem, a zuhanás elleni védelem. A kapu nyitható és 
zárható kézzel illetve elektromos kapunyitó berendezéssel. Félautomatikus zárral, cilinderes 
hengerzárral felszereltek. A kapu külső felületén RAL 7016 Anthrazitgrau színű. A betervezett kaput 
(Hörmann szekcionált kapu „N” sínvezetéssel) a típuskiválasztás után a forgalmazóval elő kell 
terveztetni 
 
A tetőre 100×100 cm-es tetőkíbúvó kupolán (ACO Licht Variodome) lehet kijutni. 
 
A lépcsőház külső nyílászárói (lamellás szellőzői) helyszíni lakatos szerkezetek, melyek a lépcsőház 
hő- és füstelvezetését is biztosítják. Bővebben lád lakatos szerkezetek, illetve tűzvédelmi tervfejezet!  
 
-Árnyékolók 
A lakások ablakai külső, vakolható előlapos redőnytokkal (pl.: Roma Puro XR 300), az erkélyajtók 
pedig látszó fémházas redőnytokokkal (pl.: Roma Quadro.XP 165) lesznek beépítve. A fémházas 
redőnytokok színe: RAL 7016 Antrazitgrau. Valamennyi redőnytok szúnyoghálóval is ellátott. 
 
-Belső nyílászárók 
A belső ajtók DIN 18100 szabvány szerinti méretrenddel készült, 3 részes CPL laminátumú fa tokkal 
szerelt szerkezetek. Az ajtólapok CPL bevonatos, furatolt faforgácslap betétes, 3 oldalon falcolt 
ajtólapok, eloxált alumínium kilincsgarnitúrával szerelve. Általános helyen BB, a wc ajtók WC zárral 
szereltek. A tokok és a szárnyak színét egyaránt a megrendelők választják ki. Burkolatváltás esetén 
az ajtó síkjában a burkolat alatti rögzítésű burkolatváltó sín kerül beépítésre. A belső elszívással 
rendelkező helyiségekben a homlokzati nyílászárók résszellőzőitől a légátvezetést a belső ajtók alsó 
részébe épített alumínium takaróprofilos szellőzőrácsokon át lehet megoldani. 
 

Szigetelések 

-Vízszigetelések 

-talajnedvesség elleni szigetelés 
A talajon fekvő vasalt aljzatlemezen oldószeres bitumenmáz (Pormex Rapid) aljzat előkészítésre, 
lánghegesztéssel rögzített 1 rtg. bitumenes vastaglemez (Villas O-V 4 T/K) talajnedvesség elleni 
szigetelés kerül. A padozat esetében elegendő 1 rtg. szigetelőlemez leragasztása, mert csak 
talajnedvesség elleni védekezés az igény. E szigetelést, a csapóeső elleni védekezés miatt a 
lábazaton függőleges irányban is ki kell egészíteni. A szigetelés a vízküszöb biztosítása érdekében a 
járószint fölé min. 25 cm-nyit felhajtásra kerül. A falszegélyezést mechanikai védelemként és 
hőszigetelésként is alkalmas 12 cm vtg. XPS (vagy formahabosított EPS) érdesített és 
korhadásmentes, vízálló szigetelő táblák pontonkénti ragasztással történő beépítésével lehet 
kialakítani. A szigetelő táblákat a szigetelés síkja fölött tárcsás műanyag dübelezéssel is rögzíteni 
kell. A nyílászárók küszöbére ragasztható öntapadó bitumenes vastaglemez szigetelés felhajtás 
készül (Villas Villathene). 

-lapostető szigetelés 
Valamennyi lapostető egyenes rétegrenddel és PVC szigeteléssel valósul meg, a 2. emeleti lapostetők 
esetében leterheléssel, a zárófödémen pedig mechanikailag rögzítve. 

2. emeleti lapostetők: 
Az egyenes rétegrendű lapostetők lejtbetonjára 10 cm átfedéssel fektetett 300 g/m2 felülettömegű 
védőfilc (Renolit AlkorPlus 81005) közbeiktatásával 1 rtg., min. 5 cm vastag kavics leterheléssel 
rögzített PVC szigetelőlemez (Renolit AlkorPlan 35177) kerül, melyre 1 rtg. mechanikai sérülésektől 
védő filcterítés (Renolit AlkorPlan 35121) készül. A PVC szigetelő lemezeket az attikalefedéssel 
összekorcolt fóliabádog szegélyhez (Renolit AlkorPlus 81170) meleg levegős hegesztéssel rögzítik. 

Zárófödém: 
A vasbeton födémre, a hőszigetelés alá 1 rtg. párafékező lemez (Renolit AlkorPlus 81012) készül. A 
vasbeton födém és a párafékező lemez közé védőréteg (Renolit AlkorPlus védőréteg) kerül, 50 mm 
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átfedéssel fektetve. Az ásványi szálas hőszigetelésre közvetlenül 1 réteg PVC vízszigetelés (Renolit 
AlkorPlan F) készül, mechanikailag rögzítve (min. 2 db/m2). Minden esetben be kell tartani a rögzítők 
közötti 150 mm-es minimális és 475 mm maximális távolságot. A vasbeton födém esetén statikus 
kihúzópróbát kell végrehajtani a tető minőségének ellenőrzésére. Hossztoldásoknál legalább 2 
rögzítőelem szükséges folyóméterenként. A rögzítőelemek közötti távolságnak szabályosan kell 
ismétlődnie. A rögzítőelemeknek meg kell felelniük az ETAG 006 előírásainak. 
 
A PVC szigetelő lemezt annak megfeszítése nélkül kell letekercselni az elválasztóréteg felületére. A 
szomszédos lemezek között 100 mm-es átfedés legyen. A szigetelőlemez hegesztése előtt 
próbahegesztést kell végezni, a varrat szilárdságának és megfelelőségének ellenőrzésével. A PVC 
lemezek hegesztéséhez forró levegő használata ajánlott, de az egyedi esetben oldószer (Renolit 
AlkorPlus 81025 hegesztőfolyadék) segítségével is végrehajtható. Az összefüggő hegesztési 
szélesség legalább 30 mm legyen a lemez szélén. Hossztoldásoknál a varratot lépcsőzetesen el kell 
vezetni 250 mm-re, kiküszöbölve a 4 tekercsvég találkozása által okozott problémát. Ha 3 lemez 
találkozik, a középsőt le kell kerekíteni. Hegesztés után ellenőrizni kell a varratot úgy, hogy 
varratvizsgáló tűt húzunk végig a varrat mentén erős, de roncsolást nem okozó mozdulattal. Ilyenkor 
a folyékony fólia (Renolit AlkorPlus 81038) megfelelő tapadásának biztosítása érdekében a folyékony 
fóliával történő éllezárást röviddel a hegesztés után kell végrehajtani. 
A PVC vízszigetelő lemezeket óvni kell az olajjal, benzinnel és egyéb oldószerekkel, forró vagy hideg 
bitumenes termékekkel, kátránnyal stb. történő szennyezéstől, mivel ezek az anyagok megtámadják 
a PVC-polimert, tönkreteszik az esztétikus megjelenést, és lerövidítik a termékek élettartamát. A 
PVC tetőszigetelő lemezek nem kerülhetnek közvetlen érintkezésbe csupasz (kasírozásmentes) 
polisztirol, PIR, vagy poliuretán hablemezekkel illetve nem sóbázisú szerekkel kezelt 
faszerkezetekkel. Oldószerbázisú rothadásgátló szer alkalmazása minden esetben tilos. 

-kenhető szigetelések 
A fürdőszobák és vizes helyiségek a lejtést adó cementesztrich aljzatra 2 rétegben felhordott 
kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű kenhető szigetelést (Mapei Mapelastic) kapnak. A kenhető 
szigetelés alsó rétegébe üvegszövet háló (Mapei Mapenet 150) beágyazása ajánlott. A sarkoknál, 
hajlatoknál hajlaterősítő szalagok (Mapei Mapeband, Mapei Mapeband TPE) beépítése szükséges! 
A fürdőszobák padlóján a falakra 25 cm-nyit (a zuhanyzóknál, fürdőkádaknál 150 cm-nyit) felvezetve 
a fentebb ismertetett kenhető szigetelés készül. 

-Hőszigetelések 
Az épület hővédelmére minden a 7/2006. (IV. 24) TNM rendeletnek nem megfelelő szerkezet 
pótlólagos hőszigeteléssel készül. 

-homlokzati falak 
A körítő falfelületeken 15 cm vtg. pont-perem módszerrel ragasztott (felület min. 40%-án) és 
mechanikailag is rögzített (min. 6 db dübel/m2) hőszigetelő táblákkal utólagos hőszigetelés készül 
(pl.: Caparol Capatect hőszigetelő rendszer). Általánosságban EPS (pl.: Austrotherm AT-H80). Az 
általánosan alkalmazott EPS helyett a nyílászárók körül körben, 20 cm szélességben, illetve a 
tűzvédelmi műszaki leírásban jelzett helyeken min. A2 tűzvédelmi osztályba sorolt hőszigetelés (pl.: 
Knauf Insulation FKD S Thermal) készül. 

A falsíkban elhelyezett homlokzati nyílászárók elhelyezése előtt, a vonalmenti hőhíd csökkentése 
érdekében, a nyílás alsó és oldalsó bélletében 3 cm vastag XPS hőszigetelést kell elhelyezni. 

A lábazatokon mechanikai védelemként és hőszigetelésként is alkalmas szivárgó felületű 
korhadásmentes, zárt cellás XPS (vagy formahabosítással vízhatlanná tett EPS) hablemez szigetelő 
táblák (pl.: Austrotherm Expert) pontonként ragasztott beépítésével lehet kialakítani. A ragasztó 
egykomponensű bitumenes ragasztó (pl.: Deitermann Montaplast S). A lábazati hőszigetelést a 
vízszigetelés felett mechnaikailag is rögzíteni kell. 

A ragasztott hőszigetelő táblákon üvegszövet ágyazással erősített ragasztótapasz bevonattal lehet 
megfelelő homlokzati vakolatalapot képezni. Az üvegszövet erősítésű ragasztótapasz bevonat 
tapadóhídra, fogas simítóval felhordott alapréteg, rásimított üvegszövet háló, majd újabb alapréteg 
újabb hálótapasztással és simított fedőréteg sorrendben készül. A szerkezet vastagsága minimum 5 
mm kell, hogy legyen, így megoldott a felületek mechanikai védelme! A fedőréteg finom struktúrájú 
vékonyrétegű nemesvakolat (Caparol Capatect Sh-Reibputz 15 3D plus Amber 50, Aprico 130, illetve 
Palazzo 110) színben. A homlokzati hőszigetelő rendszer minden elemének rendszerben minősített 
terméknek kell lennie! 

-lapostetők 
A 3. emeleti egyenes rétegrendű lapostetők 20 cm lépésálló EPS hőszigetelő táblával (pl.: 
Austrotherm AT-N150) szigeteltek, a zárófödém pedig min. 25 cm vastag kőzetgyapottal (pl.: 
Rockwool Dachrock) szigetelt. A hő- és vízszigetelési munkák idején a jelentős mechanikai 
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igénybevételnek kitett területeken (pl. tetőfeljárók környékén), illetve az utólagos szakipari 
munkafolyamatokból származó mechanikai sérülésektől a kőzetgyapot lemezeket teherelosztó réteg 
alkalmazásával védeni kell! 

-padozatok 
A talajon fekvő padlók 16 cm lépésálló EPS hőszigetelést (Austrotherm AT-N100), az emeletközi 
födémekre kerülő padlók pedig 7 cm lépésálló EPS hablemez (Austrotherm AT-L2) hangszigetelő 
réteget kapnak. Minden úsztatott padló esetében a falszegélyeknél és az áttöréseknél 1 cm vtg. 
rugalmas, EPS anyagú peremszigetelő sávot kell képezni. 

-erkélylemez hőhídmegszakító 
Az erkélylemezeket 8 cm vastag, statikailag méretezett, tűzgátló Schöck Isokorb hőhídmegszakító 
elemek választják el a csatlakozó koszorúktól. Bővebben lásd tartószerkezeti és tűzvédelmi 
tervfejezet! 

Válaszfalak 

A válaszfalak 10 cm vtg. 10x50x23,8 cm méretű nútféderes válaszfallapokból (pl.: Porotherm 10 
N+F), Hf30, különlegesen javított falazó mészhabarcsba falazva, acélhuzal merevítéssel készülnek, 
kétoldali mész-cement vakolattal. 

Szárazépítés 

-Szerelt előtétfalak 

A szerelt előtétfalak CW/UW50 horganyzott acéllemez profil bordavázzal, üveggyapot paplan 
hőszigeteléssel, 2x12,5 mm vtg. gipszkarton építőlemezzel készülnek. A vizes helyiségekben minden 
esetben impregnált kivitelűek. A gépészeti és villamos strangokat határoló aknafalak kialakítását lásd 
a tűzvédelmi tervfejezetben! 

-Álmennyezetek 

A lakásokon belül monolit gipszkarton álmennyezet készül 1 rtg. 1,25 cm vtg. építőlemez borítással, 
(A vizes helyiségekben minden esetben impregnált kivitelűek), egyirányú CD 27x60 mm horganyzott 
acéllemez profil tartóvázzal, általános helyen direktfüggesztővel, a vizesblokkok felett duplarugós 
kampós függesztővel. 

Padozatok 

A padlóburkolatok fogadására és a szigetelések védelmére általános helyen 6 cm úsztatott 
betonaljzat készül. A garázsokban pedig kontakt aljzatbeton készül hálóvasalás erősítéssel, 0,5% 
lejtésben, 8-12 cm vastagságban, simítva. Az erkélyeknél a gres burkolat aljzataként lejtést adó 
kültéri cementesztrich készül, 0,5% lejtésű felső felülettel, 4-6 cm vastagságban. Az úsztatott 
padlószerkezetek és a lapostetők esetében a hőszigetelést 1 rtg. technológiai PE-fólia elválasztó 
réteggel kell megóvni attól, hogy nedvességet vegyen fel. A nem tartószerkezeti helyszíni beton 
szerkezeteket min. C12-X0b(H)-16/F2 minőségű betonból kell készíteni. Az aljzatok képezhetők 
előkevert cementesztrich (Mapei Topcem) szárazkeverékből is. 

Minden úsztatott padló esetében a falszegélyeknél és az áttöréseknél 1 cm vtg. rugalmas, EPS 
anyagú peremszigetelő sávot kell képezni. 

Belső fal és födém felületek 

A falazott és beton szerkezeteken (a sík vb. födémeket kivéve) gyárilag előkevert szárazhabarcsból 
(LB-Knauf MP 501 I) gépi technológiával egyenletes minőségű, simított felületképzésű vakolatok 
készítendők. A gipszkarton felületek hézagolása és glettelése a mennyezeteken Q2 minőségű, az 
oldalfalakon Q3 minőségű. A DIN 18181 sz. valamint az ÖNORM B 2206 szabványok szerint. 
Általános esetben az oldalfalakon és a mennyezeteken általános műanyag-diszperziós festés 
(StoColor In) készül, két rétegben, EN 13300 szabvány szerinti 3. nedves dörzsállósági fokozattal, 
magasabb igényszint esetén teljesen matt, szagtalan, vízhígítású, jól mosható, festés (StoColor Latex 
3000) készül két rétegben, EN 13300 szabvány szerinti 2. nedves dörzsállósági fokozattal. A festett 
felületek színét minden esetben a Megrendelő határozza meg. 
Csempe falburkolat készül minden vizes helyiségben a mennyezet síkjáig felvezetve, a konyhában a 
konyhabútor pultja feletti 60 cm-es sávban, a pozitív sarkokon saválló acélprofil élvédelemmel. A 6 
mm vtg. csempelapok ragasztásához sztenderd, műadalékkal javított cementkötésű flexibilis 
ragasztó (Mapei Adesilex P9) használatát javasoljuk. A lapburkolatok hálós kötésben, 2 mm vtg. 
vízzáró, só és kivirágzás mentes színes fugázással készülnek. A csempeburkolatok pontos típusát a 
Megrendelő határozza meg. 
A lépcsőház belső felületei a külső felületekkel azonos üvegszövet erősítésű vékonyvakolati 
rendszerrel bevontak. 
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Padlóburkolatok 

A melegburkolat laminált műparketta, egyrétegű 3 mm vastag rugalmas alátétfóliára helyezve, min. 
8 mm vastag HDF hordozórétegű, klik-fix nútolású, megfelelő kopásállósággal. A laminált padló 
pontos típusát a Megrendelő választja ki. 
A hidegburkolat granitogres (kőporcelán) MOHS 6,0, vagy PEI 5 besorolású kopásállósággal. Az 
alárendelt mellékhelyiségekben a burkolat lehet min PEI 4 kopásállóságú, de a csúszásmentességet 
a vonatkozó szabvány szerint kell figyelembe venni. A burkolólapok ragasztásához sztenderd, 
műadalékkal javított cementkötésű flexibilis ragasztó (Mapei Adesilex P9) használatát javasoljuk. A 
lapburkolatok hálós kötésben, 3 mm vtg. vízzáró, só- és kivirágzásmentes színes fugázással 
készülnek. A vizes helyiségekben megfelelő csúszás- és kopásállóságú greslap burkolat készül 
vízszigeteléssel (1 mm vastag 2 rétegben felhordott folyékony fóliaszigetelés, üvegszövet 
beágyazással). A lapburkolatok pontos típusát a Megrendelő határozza meg. 
A hideg- és melegburkolatok alatt az aljzatbetonra önterülő aljzatkiegyenlítés (Mapei Ultraplan) 
készül. 
 
A pinceszinti mélygarázsban Reokorr-basic műgyanta burkolat készül, 0,3 mm vastagságban, 
csúszásmentesített felülettel. 
 
A gépjárműforgalomra méretezett térkő burkolatok kiemelt szegéllyel határoltan készülnek, 8 cm 
vastagságban. A burkolat aljzataként 25 cm tömörített NZ 0/120 kőzúzalék fagyvédő réteg és 15 cm 
Ckt-4 alapréteg készül. A burkolat 4 cm NZ 0/4 finom kőzúzalék ágyazatba fektetendő. 
A gyalogos forgalomra méretezett térkő burkolatok kerti szegéllyel határoltan készülnek, 6 cm 
vastagságban. A burkolat aljzataként 25 cm tömörített NZ 0/120 kőzúzalék fagyvédő réteg készül. 
A burkolat 4 cm NZ 0/4 finom kőzúzalék ágyazatba fektetendő. 
A térburkolatok pontos típusát a Megrendelő választja ki. 
 
Bádogos szerkezetek 

Az előtetők, szegély, és attika lefedések, illetve csatlakozó szerkezetek korcolható bevonatos 
horganyzott acéllemezből készülnek, RAL 7016 Antrazitgrau (Lindab 087) színben, állókorcos 
kialakítással. 
A burkolat aljzata 25 mm vtg. ritkított deszka aljzat, melyre 1 rtg. bitumenes alátétlemez kerül. A 
lemezek illesztései minden esetben korcoltak: átmenő csavaros rögzítés és szilikongyanta hézagolás 
nem fogadható el! A szerkezetek kialakításánál az ÉMSZ irányelveit és ajánlásait, illetve a gyártó 
alkalmazástechnikai utasításait szigorúan be kell tartani! 
A tetőfelépítmény vízelvezetését NA 120 mm keresztmetszetű lefolyók (Lindab Rainline SRÖR 087 
sötétszürke - RAL 7016 – Lindab 087 Antrazitgrau színben) biztosítják. 
 
Lakatos szerkezetek 

Lakatos szerkezetként kerülnek kialakításra a függőfolyosó-, lépcső- és teraszkorlátok, a lépcsőházi 
lamellás szellőzők (hő- és füstelvezetők), illetve a függőfolyosók, erkélyek és garázskapuk feletti 
előtetők tartószerkezete. 
Minden lakatos szerkezet utólagosan dübelezéssel rögzített. Az időjárásnak kitett szerkezetek 
tűzihorganyzott bevonatot, a beltéri, vagy takart szerkezetek rozsdagátló alapozást kapnak. A látszó 
szerkezetek 2 rétegű, poliuterán bázisú festékkel, RAL 7016 Antrazitgrau színűre mázoltak. 
A rögzítés, ha hőszigeteléssel ellátott vasbeton szerkezetekhez kell megoldani, pontonként 2 db M10 
(Hilti HSA rendszer) típusú alapcsavarral, anyával és ellenanyával történik min. 70 mm mély 
furathosszal. (Ahol közvetlenül a vasbeton szerkezethez rögzíthetünk értelemszerűen rövidebb a 
csavarszár!) Ahol téglafalhoz történik a rögzítés ott rögzítőkittel szitahüvelybe ragasztott menetes 
szárra (pl.: Hilti HIT rendszer) csavarozható a lakatos szerkezet. 
 
A lépcsőházi szellőzők 40×40×3 mm horganyzott acél zártszelvény kerettel és 1 mm vastag, 
kerethez hegesztett, hajlított lemez lamellákkal készülnek. A földszinti és 2. emeleti lépcsőházi 
szellőzők hő- és füstelvezetésre is figyelembe vettek, bővebben lásd tűzvédelmi tervfejezet! 
A fentebb ismertetett szerkezethez kapcsolódó gyártmánytervek kidolgozása a kiviteli 
tervdokumentáció részét képezi. 
 
Szellőzők 

A természetes szellőzés nélküli zárt terű fürdőszobák és WC-k szellőzéséről a villanykapcsolóra kötött 
időzítős ventilátorok gondoskodnak. A szellőzőcsövek strangba kötöttek, a tető, illetve a lapostető 
fölé PVC anyagú szellőző idomokkal kivezetettek. A konyhai elszívók egyedi szellőzői szintén a 
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gépészeti aknában, a lapostető fölé kivezetve készülnek. Bővebben lásd épületgépész és tűzvédelmi 
tervfejezet! 

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETÉS 

A központi kondenzációs kazánok égéstermék elvezetését és frisslevegő beszívását a kazánokhoz 
tartozó PVC anyagú gyártmány rendszertermék, vagy rozsdamentes acél anyagú gyűjtő rendszerű, 
Ø100/150-es, cső a csőben rendszer biztosítja (K1-K2). A felső ellenőrzés 100×100 cm névleges 
méretű tetőkupolán (ACO Variodome) keresztül történhet meg. 

Fontosabb jogszabályok: 
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
531/2017. (XII. 29) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről 
KÖZMŰVESÍTETTSÉG 

A víz, szennyvíz, csapadékvíz, villany közműhálózatra való csatlakozás telken belül biztosított. 

TŰZVÉDELEM 

Külön tervfejezetben dokumentálva. 

GÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

Külön tervfejezetben dokumentálva. 

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

Külön tervfejezetben dokumentálva. 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS 

Külön tervfejezetben dokumentálva. 

TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS 

Technológiai műszaki leírás nem szükséges. 

BELSŐÉPÍTÉSZETI LEÍRÁS 

A belső terek berendezéseit, anyag- és színvilágát a Megrendelő, illetve a felhasználó vevők 
határozzák meg. 

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldásnak az OTÉK 50. § (3) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelősége: 
 
- az állékonyság és a mechanikai szilárdság: 
Az épület állékonysága megfelelő, tartószerkezeti tervfejezettel alátámasztva.  
 
- a tűzbiztonság, 
A tervhez tűzvédelmi műszaki leírás készült. Ebben igazoljuk, hogy a létesítmény tűzvédelmi 
szempontból megfelelő. 
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- a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 
Az épülettel szemben támasztott higiéniai követelmények teljesülnek, a jogszabályban előírt 
mennyiségű illemhely és takarító helyiség biztosított. A hulladékszállítás megoldott. 
 
- a biztonságos használat és akadálymentesség, 
Akadálymentes megközelítési igény az épületben nincs. 
 
- a zaj és rezgés elleni védelem, 
A létesítményben az akusztikai követelmények kielégítése megtörtént. 
 
- az energiatakarékosság és a hővédelem 
Az épületek határoló szerkezetei a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglalt követelményértékek 
(közel nulla energiaszint követelményszintje) figyelembe vételével lettek tervezve. Az épületek 
használatbavételi engedélyének megszerzése 2021. június után tervezett, így az energiafogyasztás 
min. 25%-a megújuló forrásból lesz fedezve. Az összesített energetikai jellemző 
meghatározását külön dokumentáció tartalmazza.  

- az élet- és vagyonvédelem 
A lezárt lépcsőház és belső udvar, illetve a több ponton záródó lakásbejárati ajtók biztosítják az 
építmény vagyonvédelmét. Az életvédelemhez tartoznak a leesés elleni korlátok és a tűzvédelmi célú 
szerkezetek, berendezések, pl. hő- és füstelvezetés. 
 
- a természeti erőforrások fenntartható használata 
Az épületek határoló szerkezetei a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglalt követelményértékek 
(közel nulla energiaszint követelményszintje) figyelembe vételével lettek tervezve. Az épületek 
használatbavételi engedélyének megszerzése 2021. június után tervezett, így az energiafogyasztás 
min. 25%-a megújuló forrásból lesz fedezve. Az összesített energetikai jellemző 
meghatározását külön dokumentáció tartalmazza.  
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SZAKHATÓSÁGI BEVONÁS FELTÉTELEINEK ISMERTETÉSE AZ 531/2017. (XII. 
29.) KORM. RENDELET ALAPJÁN: 

megyei kormányhivatal talajvédelmi és erdészeti 
hatáskörében eljáró járási hivatala 

bővítése nem termőföldön valósul meg  nem 

megyei kormányhivatal élelmiszerlánc- 
biztonsági és állategészségügyi hatáskörében 
eljáró járási hivatala 

  nem 

megyei kormányhivatal élelmiszerlánc- 
biztonsági és állategészségügyi hatáskörében 
eljáró járási hivatala 

 nem 

fővárosi és megyei kormányhivatal 
népegészségügyi hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

 nem 

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a 
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és 
baleset- 
biztosításáról szóló kormányrendelet szerinti első 
fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóság 

AK mértékadó kockázati osztályba sorolt 
lakóépület 
500 m2-nél nagyobb alapterületű, AK 
mértékadó kockázati osztályba sorolt épület 

nem 

megyei kormányhivatal természetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási hivatala 

Külterület, natura 2000 terület nem 

területi vízügyi hatóság az építmény, illetve a tevékenység a 
vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló kormányrendeletben a 
védőterületek és védőidomok övezeteire 
vonatkozó mellékletben szerepel vagy 
- arra parti sávban, nagyvízi 
mederben kerül sor. 

nem 

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal 

 nem 

megyei, fővárosi rendőrkapitányság lőtér  nem 

fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki 
biztonsági hatáskörében eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatala 

50 kVA beépített összteljesítményű vagy 0,4 
kV-nál nagyobb feszültségű villamos 
berendezést, rendszert érint.  

nem 

a) légiközlekedési hatóság 
b) katonai légügyi hatóság 

 nem 

 fővárosi és megyei kormányhivatal 
közlekedési hatósági hatáskörében eljáró 
megyeszékhely szerinti járási 

Országos és helyi közút mellett van igen 

honvédelemért felelős miniszter Nincs honvédelmi és katonai célú építmény a 
közelében 

nem 

fővárosi és megyei kormányhivatal 
népegészségügyi hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

nem gyógykezelés céljára szolgáló építmény nem 

fővárosi és megyei kormányhivatal 
örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

nem védett a terület nem 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei adó- és 
vámigazgatósága, Repülőtéri Igazgatósága 

 nem 

 

Megjegyzés: 
A terveken, illetve a műszaki leírásban szereplő anyag, gyártó és típus megnevezések, valamint 
nevesített technológiák csak iránymutatásra szolgálnak. Ezek bármely esetben kiválthatók a 
megnevezettel azonos műszaki paraméterű alternatív megoldásokkal! Az engedélyezési tervtől 
eltérni csak a hatóság és a tervező együttes és írásba foglalt hozzájárulásával szabad. A kivitelezés 
során a kivitelezést végzők mindegyikére vonatkozóan be kell tartani a balesetelhárító, tűzvédelmi 
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és egészségvédő óvórendszabályokat. A terveken szereplő adatokat a kivitelezés megkezdése előtt 
a felelős műszaki vezetőnek ellenőriznie kell! 

Építési tevékenységet csak jogerős építésügyi hatósági engedély, továbbá a hozzá tartozó, 
jóváhagyott engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően az 
engedély hatályának időtartama alatt, felelős műszaki vezető irányításával szabad végezni. 
Az építési tevékenység végzéséhez az építési engedélyben meghatározott terveknek kell az 
építéshelyszínen rendelkezésre állniuk. 
A kivitelezési tevékenységről építési naplót kell vezetni, külön jogszabály szerinti tartalommal és 
formában. Az építési naplót a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel és a hozzá 
tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentációval együtt az építőipari 
kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhető. 
 
Zalaegerszeg, 2021. március hó 

  
 Bertók Sándor 
 okl. építészmérnök 
 tervező 
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RÉTEGRENDI KIMUTATÁS 

R0.0 – térkő, gépjárműforgalom 
- 8 cm beton térkő burkolat 1% lejtésben 
- 4 cm tömörített finom kőzúzalék ágyazó réteg 
- 15 cm CKT soványbeton aljzat 
- 25 cm tömörített 0/120 vegyes kőzúzalék ágyazat 
- 1 rtg. geotextília terítés 130 g/m2 
- termett talaj 
 
R0.1 – térkő, gyalogos forgalom 
- 6 cm beton térkő burkolat 1% lejtésben 
- 4 cm tömörített finom kőzúzalék ágyazó réteg 
- 25 cm tömörített 0/120 vegyes kőzúzalék ágyazat 
- 1 rtg. geotextília terítés 130 g/m2 
- termett talaj 
 
R1.0 – talajon fekvő padló, garázs 
- 0,3 mm Reokorr-basic burkolat 
- 8-12 cm lejtbeton 0,5% lejtésben 
- 1 rtg. 4 mm mod. bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 
- hideg bitumenmáz kellősítés 
- 15 cm vasalt aljzatbeton 
- 1 rtg. 8 mm dombornyomott HDPE szivárgólemez 
- 23 cm tömörített kavicsfeltöltés 
- termett talaj 
 
R1.1 – talajon fekvő padló, laminált padló 
- 7 mm laminált parketta (padlófűtéshez alkalmas) 
- 1 rtg. hablemez alátét 
- aljzatkiegyenlítés 
- 6 cm cementesztrich úsztatott aljzat 
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 
- 16 cm lépésálló EPS lemez hőszigetelés 
- 1 rtg. 4 mm mod. bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 
- hideg bitumenmáz kellősítés 
- 15 cm vasalt aljzatbeton 
- 1 rtg. 8 mm dombornyomott HDPE szivárgólemez 
- 23 cm tömörített kavicsfeltöltés 
- termett talaj 
 
R1.2 – talajon fekvő padló, gres 
- 10 mm gres lapburkolat ragasztva, vizes helyiségekben 2 rtg. kent szigetelés üvegszövet 
beágyazással 
- aljzatkiegyenlítés 
- 6 cm cementesztrich úsztatott aljzat 
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 
- 16 cm lépésálló EPS lemez hőszigetelés 
- 1 rtg. 4 mm mod. bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 
- hideg bitumenmáz kellősítés 
- 15 cm vasalt aljzatbeton 
- 1 rtg. 8 mm dombornyomott HDPE szivárgólemez 
- 23 cm tömörített kavicsfeltöltés 
- termett talaj 
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R1.3 – terasztető, garázs felett 
- 6 cm beton térkő burkolat 1% lejtésben 
- 4 cm finom zúzalékágyazat 
- 20 cm tömörített 0/120 vegyes kőzúzalék ágyazat 
- kiegyenlítő kavicságy, d:24-32 mm 
- 1 rtg. geotextília szűrőréteg, 200 g/m2 
- 6 cm formahabosított EPS szivárgó réteg 
- 2 rtg. 4 mm gyökérálló mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
- hideg bitumenmáz kellősítés 
- min. 4 cm vtg. lejtbeton (2%) 
- 25 cm monolit vasbeton födém 
- csiszolással és gletteléssel előkészített felület 
- LATEX festés 
 
R1.4 – zöldtető garázs felett 
- 30 cm termőréteg 
- 1 rtg. geotextília vízmegtartó réteg, 500 g/m2 
- kiegyenlítő kavicságy, d:24-32 mm 
- 1 rtg. geotextília szűrőréteg, 200 g/m2 
- 6 cm formahabosított EPS szivárgó réteg 
- 2 rtg. 4 mm gyökérálló mod. bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
- hideg bitumenmáz kellősítés 
- min. 4 cm vtg. lejtbeton (2%) 
- 25 cm vb. monolit vasbeton födém 
- csiszolással és gletteléssel előkészített felület 
- LATEX festés 
 
R2.1 – emeletközi födém, laminált padló 
- 7 mm laminált parketta (padlófűtéshez alkalmas) 
- 1 rtg. hablemez alátét 
- aljzatkiegyenlítés 
- 6 cm cementesztrich úsztatott aljzat 
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 
- 16 cm lépésálló EPS lemez hőszigetelés 
- 20 cm vb. monolit vasbeton födém 
- 1 rtg. tisztasági festés 
- 1 rtg. 12,5 mm vtg. monolit gipszkarton álmennyezet (vizes helyiségekben impregnált) 
- csiszolással és gletteléssel előkészített felület 
- beltéri diszperziós festés (vizes helyiségekben LATEX festés) 

 
R2.2 – emeletközi födém, gres 
- 10 mm gres lapburkolat ragasztva, vizes helyiségekben 2 rtg. kent szigetelés üvegszövet 
beágyazással 
- aljzatkiegyenlítés 
- 6 cm cementesztrich úsztatott aljzat 
- 1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés 
- 16 cm lépésálló EPS lemez hőszigetelés 
- 20 cm monolit vasbeton födém 
- 1 rtg. tisztasági festés 
- 1 rtg. 12,5 mm vtg. monolit gipszkarton álmennyezet (vizes helyiségekben impregnált) 
- csiszolással és gletteléssel előkészített felület 
- beltéri diszperziós festés (vizes helyiségekben LATEX festés) 
 
R2.3 - erkélylemez  
- 10 mm fagyálló csúszásmentes gres lapburkolat fagyálló és flexibilis ragasztóval és fugázóval 
- 2 rtg. kent szigetelés (Mapei Mapelastic) üvegszövet háló beágyazással 
- 4-6 cm lejtést adó cementesztrich (0,5%) 
- 20 cm monolit vb. lemezfödém (tűzgátló hőhídmegszakító vasalással az osztófödémhez kötve) 
- 5 mm üvegszövet erősítéses alapvakolat (Ceresit CT80) 
- vakolatalapozó (Ceresit CT16) 
- homlokzati színvakolat, dörzsölt felülettel (Ceresit CT 72 szilikát) 
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R2.4 – teraszkonzol, műfa burkolat 
- 2,3 cm műfa (WPC) burkolat műfa párnafára rögzítve 
- 40×40×4 cm betontipegők kavicságyban 
- 1 rtg. félkemény PVC védőréteg 
- 1,2 mm PVC-P lemez hegesztéssel felületfolytonosítva  
- 1 réteg 10 cm átfedéssel fektetett poliészter filc elválasztó réteg (min. 300 g/m2) 
- min. 4 cm vtg. lejtbeton (2%) 
- 1 rtg. PE fólia tech. szig. 
- 20 cm lépésálló EPS tábla hőszigetelés 
- 20 cm monolit vasbeton födém 
- 20 cm vtg. kgy. hőszig. pont-perem módszerrel rag. és fém tárcsás dübelezéssel rögz. (6 db/m2) 
- 5 mm üvegszövet erősítéses alapvakolat (Ceresit CT80) 
- vakolatalapozó (Ceresit CT16) 
- homlokzati színvakolat, dörzsölt felülettel (Ceresit CT 72 szilikát) 
 
R2.5 – lapostető, terasz, műfa burkolat 
- 2,3 cm műfa (WPC) burkolat műfa párnafára rögzítve 
- 40×40×4 cm betontipegők kavicságyban 
- 1 rtg. félkemény PVC védőréteg 
- 1,2 mm PVC-P lemez hegesztéssel felületfolytonosítva  
- 1 réteg 10 cm átfedéssel fektetett poliészter filc elválasztó réteg (min. 300 g/m2) 
- min. 4 cm vtg. lejtbeton (2%) 
- 1 rtg. PE fólia tech. szig. 
- 20 cm lépésálló EPS tábla hőszigetelés 
- 20 cm monolit vasbeton födém 
- 1 rtg. tisztasági festés 
- 1 rtg. 12,5 mm vtg. monolit gipszkarton álmennyezet (vizes helyiségekben impregnált) 
- csiszolással és gletteléssel előkészített felület 
- beltéri diszperziós festés (vizes helyiségekben LATEX festés) 
 
R3.1 - zárófödém 
- 1,2 mm PVC-P lemez hegesztéssel felületfolytonosítva  
- 25 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés 
- lejtésadó kőzetgyapot ék (2%) 
- 3 mm vtg. alu. hordozórétegű mod. bit. lemez lég- és párazárás 
- 23 cm monolit vasbeton födém 
- 1 rtg. tisztasági festés 
- 1 rtg. 12,5 mm vtg. monolit gipszkarton álmennyezet (vizes helyiségekben impregnált) 
- csiszolással és gletteléssel előkészített felület 
- beltéri diszperziós festés (vizes helyiségekben LATEX festés) 

F0.1 – pincefal, homlokzati 

- lábazati színvakolat, dörzsölt felülettel (Ceresit CT 74 szilikon) 
- vakolatalapozó (Ceresit CT16) 
- 1 cm cementhabarcs gépi vakolat 
- 30 cm habarcsba rakott, vasalt, kibetonozott zsalukő fal 
- 1 cm cementhabarcs gépi vakolat 
- csiszolással és gletteléssel előkészített falfelület 
- LATEX festés 

 
R0.2 – pincefal, dilatációnál 
- termett talaj 
- tömörített 0/120 vegyes kőzúzalék visszatöltés 
- 1 rtg. geotextíliával kasírozott, dombornyomott HDPE drénlemez, 8 mm, 600 g/m2 
- 30 cm habarcsba rakott, vasalt, kibetonozott zsalukő fal 
- 1 cm cementsimítás 
- hideg bit. máz kellősítés 
- 1 rtg. 4 mm mod. bitumenes vastaglemez vízszig. teljes felületen ragasztva 
- 5 cm vtg. XPS hőszigetelés dilatáció 
- 30 cm habarcsba rakott, vasalt, kibetonozott zsalukő fal 
- 1 cm cementhabarcs gépi vakolat 
- csiszolással és gletteléssel előkészített falfelület 
- LATEX festés 
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F1.1 – homlokzati fal, kerámia, 15 cm EPS 
- homlokzati színvakolat, dörzsölt felülettel (Ceresit CT 72 szilikát) 
- vakolatalapozó (Ceresit CT16) 
- 5 mm üvegszövet erősítéses alapvakolat (Ceresit CT80) 
- 15 cm EPS tábla hőszigetelés, pont-perem módszerrel ragasztva és műanyag tárcsás 
dübelezéssel rögzítve (6 db/m2) 
- 30 cm vtg. vázkerámia falazóblokk falazat 
- 1 cm beltéri mészhabarcs gépi vakolat 
- csiszolással és gletteléssel előkészített falfelület 
- beltéri diszperziós falfestés (vizes helyiségekben LATEX festés) 
 
F1.2 – lábazati fal, kerámia 
- lábazati színvakolat, dörzsölt felülettel (Ceresit CT 74 szilikon) 
- vakolatalapozó (Ceresit CT16) 
- 5 mm üvegszövet erősítéses alapvakolat (Ceresit CT80) 
- 15 cm XPS tábla hőszigetelés, ragasztva és mechanikai rögzítéssel a felső élen 
- 1 rtg. öntapadó bit. vastaglemez lábazati szigetelés 
- 30 cm vtg. vázkerámia falazóblokk falazat 
- 1 cm beltéri mészhabarcs gépi vakolat 
- csiszolással és gletteléssel előkészített falfelület 
- beltéri diszperziós falfestés (vizes helyiségekben LATEX festés) 
 
F1.3 – homlokzati fal, vasbeton, 20 cm EPS 
- homlokzati színvakolat, dörzsölt felülettel (Ceresit CT 72 szilikát) 
- vakolatalapozó (Ceresit CT16) 
- 5 mm üvegszövet erősítéses alapvakolat (Ceresit CT80) 
- 20 cm EPS tábla hőszigetelés, pont-perem módszerrel ragasztva és műanyag tárcsás 
dübelezéssel rögzítve (6 db/m2) 
- 25 cm vtg. monolit vasbeton falazat 
- 1 cm beltéri mészhabarcs gépi vakolat 
- csiszolással és gletteléssel előkészített falfelület 
- beltéri diszperziós falfestés (vizes helyiségekben LATEX festés) 
 
F1.4 – homlokzati fal, vasbeton, lépcsőháznál 
- homlokzati színvakolat, dörzsölt felülettel (Ceresit CT 72 szilikát) 
- vakolatalapozó (Ceresit CT16) 
- 5 mm üvegszövet erősítéses alapvakolat (Ceresit CT80) 
- 5 cm EPS tábla hőszigetelés, pont-perem módszerrel ragasztva és műanyag tárcsás dübelezéssel 
rögzítve (6 db/m2) 
- 20 cm vtg. monolit vasbeton falazat 
- 5 cm vakolható ásványgyapot hőszigetelés, pont-perem módszerrel ragasztva és fém tárcsás 
dübelezéssel rögzítve 
- 5 mm üvegszövet erősítéses alapvakolat (Ceresit CT80) 
- vakolatalapozó (Ceresit CT16) 
- homlokzati színvakolat, dörzsölt felülettel (Ceresit CT 72 szilikát) 
 
F1.5 – homlokzati fal, kerámia, menekülési útvonalon 
- homlokzati színvakolat, dörzsölt felülettel (Ceresit CT 72 szilikát) 
- vakolatalapozó (Ceresit CT16) 
- 5 mm üvegszövet erősítéses alapvakolat (Ceresit CT80) 
- 15 cm vakolható ásványgyapot hőszigetelés, pont-perem módszerrel ragasztva és fém tárcsás 
dübelezéssel rögzítve 
- 30 cm vtg. vázkerámia falazóblokk falazat 
- 1 cm beltéri mészhabarcs gépi vakolat 
- csiszolással és gletteléssel előkészített falfelület 
- beltéri diszperziós falfestés (vizes helyiségekben LATEX festés) 
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F2.1 – attikafal 
- homlokzati színvakolat, dörzsölt felülettel (Ceresit CT 72 szilikát) 
- vakolatalapozó (Ceresit CT16) 
- 5 mm üvegszövet erősítéses alapvakolat (Ceresit CT80) 
- 20 cm vakolható ásványgyapot hőszigetelés, pont-perem módszerrel ragasztva és fém tárcsás 
dübelezéssel rögzítve 
- 15 cm vastag monolit vasbeton attikafal 
- 5/10 cm fa stáfliváz, közte: 
  10 cm ásványgyapot hőszigetelés 
- 22 mm vtg. OSB3 építőlemez aljzat 
- 1,2 mm PVC-P lemez vízszig. függőleges szakasza, fóliabádoggal rögzítve 
- lengőszegély 
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HELYISÉGKIMUTATÁS 

Emelet (Szint) Lakás Helyiségszám Helyiség neve Terület Terasz 

Pince Pince G- 01 garázs 17,75   

Pince Pince G- 02 garázs 17,75   

Pince Pince G- 03 garázs 17,81   

Pince Pince G- 04 garázs 19,20   

Pince Pince G- 05 garázs 19,26   

Pince Pince G- 06 garázs 19,20   

Pince Pince G- 07 garázs 17,81   

Pince Pince G- 08 garázs 17,75   

Pince Pince G- 09 garázs 17,75   

Pince Pince G- 10 garázs 18,92   

Pince Pince T- 01 közlekedő 3,63   

Pince Pince T- 02 kerékpártároló 7,50   

Pince Pince T- 03 tároló 1,65   

Pince Pince T- 04 tároló 1,65   

Pince Pince T- 05 tároló 1,65   

Pince Pince T- 06 tároló 1,65   

Pince Pince T- 07 tároló 2,96   

Pince Pince T- 08 tároló 2,96   

Pince Pince T- 09 tároló 2,96   

Pince Pince T- 10 tároló 2,96   

Pince összesen         212,77 0,00 

Garázs épület összesen       212,77 0,00 

A épület 

Földszinti alaprajz _A00 A00- 1 lépcsőház 17,51   

Földszinti alaprajz _A00 A00- 2 babakocsi tároló 4,14   

Földszinti alaprajz _A01 A01- 1 előtér 3,60   

Földszinti alaprajz _A01 A01- 2 Wc 1,87   

Földszinti alaprajz _A01 A01- 3 nappali 23,84   

Földszinti alaprajz _A01 A01- 4 konyha 4,97   

Földszinti alaprajz _A01 A01- 5 közl. 3,30   

Földszinti alaprajz _A01 A01- 6 fürdő 5,32   

Földszinti alaprajz _A01 A01- 7 szoba 11,70   

Földszinti alaprajz _A01 A01- 8 Szoba 9,90   

Földszinti alaprajz _A01 A01- 9 terasz   13,00 

A01 lakás 
összesen         64,50 13,00 

Földszinti alaprajz _A02 A02- 1 Előtér 4,88   

Földszinti alaprajz _A02 A02- 2 wc 1,76   

Földszinti alaprajz _A02 A02- 3 nappali 25,61   

Földszinti alaprajz _A02 A02- 4 konyha 9,19   

Földszinti alaprajz _A02 A02- 5 gardrób 4,00   

Földszinti alaprajz _A02 A02- 6 fürdő 4,43   
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Földszinti alaprajz _A02 A02- 7 szoba 16,65   

Földszinti alaprajz _A02 A02- 8 közl. 3,71   

Földszinti alaprajz _A02 A02- 9 Szoba 9,90   

Földszinti alaprajz _A02 A02- 10 fürdő 5,32   

Földszinti alaprajz _A02 A02- 11 szoba 11,70   

Földszinti alaprajz _A02 A02- 12 terasz   8,55 

Földszinti alaprajz _A02 A02- 13 terasz   13,30 

A02 lakás 
összesen         97,15 21,85 

Földszinti alaprajz _A03 A03- 1 Előtér 5,00   

Földszinti alaprajz _A03 A03- 2 wc 1,76   

Földszinti alaprajz _A03 A03- 3 nappali 25,61   

Földszinti alaprajz _A03 A03- 4 konyha 9,19   

Földszinti alaprajz _A03 A03- 5 gardrób 4,00   

Földszinti alaprajz _A03 A03- 6 fürdő 4,43   

Földszinti alaprajz _A03 A03- 7 szoba 16,65   

Földszinti alaprajz _A03 A03- 8 közl. 3,71   

Földszinti alaprajz _A03 A03- 9 Szoba 9,90   

Földszinti alaprajz _A03 A03- 10 fürdő 5,32   

Földszinti alaprajz _A03 A03- 11 szoba 11,70   

Földszinti alaprajz _A03 A03- 12 terasz   8,55 

Földszinti alaprajz _A03 A03- 13 terasz   13,30 

A03 lakás 
összesen         97,27 21,85 

Földszinti alaprajz _A04 A04- 1 előtér 3,60   

Földszinti alaprajz _A04 A04- 2 Wc 1,87   

Földszinti alaprajz _A04 A04- 3 nappali 23,84   

Földszinti alaprajz _A04 A04- 4 konyha 4,97   

Földszinti alaprajz _A04 A04- 5 közl. 3,30   

Földszinti alaprajz _A04 A04- 6 fürdő 5,32   

Földszinti alaprajz _A04 A04- 7 szoba 11,70   

Földszinti alaprajz _A04 A04- 8 Szoba 9,90   

Földszinti alaprajz _A04 A04- 9 terasz   13,00 

A04 lakás 
összesen         64,50 13,00 

Földszint összesen         345,07 69,70 

1. emeleti alaprajz _A10 A10- 1 lépcsőház 21,00   

1. emeleti alaprajz _A10 A10- 2 folyosó 15,69   

1. emeleti alaprajz _A10 A10- 3 folyosó 15,69   

1. emeleti alaprajz _A11 A11- 1 előtér 3,60   

1. emeleti alaprajz _A11 A11- 2 Wc 1,87   

1. emeleti alaprajz _A11 A11- 3 nappali 23,18   

1. emeleti alaprajz _A11 A11- 4 konyha 5,62   

1. emeleti alaprajz _A11 A11- 5 közlekedő 3,30   

1. emeleti alaprajz _A11 A11- 6 fürdő 5,32   
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1. emeleti alaprajz _A11 A11- 7 szoba 11,70   

1. emeleti alaprajz _A11 A11- 8 Szoba 9,90   

1. emeleti alaprajz _A11 A11- 9 Szoba 8,68   

1. emeleti alaprajz _A11 A11- 10 terasz   16,99 

A11 lakás 
összesen         73,17 16,99 

1. emeleti alaprajz _A12 A12- 1 előtér 3,60   

1. emeleti alaprajz _A12 A12- 2 Wc 1,87   

1. emeleti alaprajz _A12 A12- 3 nappali 22,74   

1. emeleti alaprajz _A12 A12- 4 konyha 6,02   

1. emeleti alaprajz _A12 A12- 5 közlekedő 3,48   

1. emeleti alaprajz _A12 A12- 6 fürdő 5,32   

1. emeleti alaprajz _A12 A12- 7 szoba 11,70   

1. emeleti alaprajz _A12 A12- 8 terasz   13,30 

A12 lakás 
összesen         54,73 13,30 

1. emeleti alaprajz _A13 A13- 1 előtér 4,00   

1. emeleti alaprajz _A13 A13- 2 Wc 1,80   

1. emeleti alaprajz _A13 A13- 3 közl. 3,51   

1. emeleti alaprajz _A13 A13- 4 nappali 20,72   

1. emeleti alaprajz _A13 A13- 5 konyha 7,03   

1. emeleti alaprajz _A13 A13- 6 fürdő 5,21   

1. emeleti alaprajz _A13 A13- 7 szoba 11,70   

1. emeleti alaprajz _A13 A13- 8 szoba 12,21   

1. emeleti alaprajz _A13 A13- 9 terasz   17,19 

A13 lakás 
összesen         66,18 17,19 

1. emeleti alaprajz _A14 A14- 1 előtér 3,60   

1. emeleti alaprajz _A14 A14- 2 Wc 1,87   

1. emeleti alaprajz _A14 A14- 3 nappali 22,74   

1. emeleti alaprajz _A14 A14- 4 konyha 6,02   

1. emeleti alaprajz _A14 A14- 5 közlekedő 3,48   

1. emeleti alaprajz _A14 A14- 6 fürdő 5,32   

1. emeleti alaprajz _A14 A14- 7 szoba 11,70   

1. emeleti alaprajz _A14 A14- 8 terasz   13,30 

A14 lakás 
összesen         54,73 13,30 

1. emeleti alaprajz _A15 A15- 1 előtér 3,60   

1. emeleti alaprajz _A15 A15- 2 Wc 1,87   

1. emeleti alaprajz _A15 A15- 3 nappali 23,18   

1. emeleti alaprajz _A15 A15- 4 konyha 5,62   

1. emeleti alaprajz _A15 A15- 5 közlekedő 3,30   

1. emeleti alaprajz _A15 A15- 6 fürdő 5,32   

1. emeleti alaprajz _A15 A15- 7 szoba 11,70   

1. emeleti alaprajz _A15 A15- 8 Szoba 9,90   

1. emeleti alaprajz _A15 A15- 9 Szoba 8,68   
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1. emeleti alaprajz _A15 A15- 10 terasz   16,99 

A15 lakás 
összesen         73,17 16,99 

1. emelet összesen         353,36 77,77 

2. emeleti alaprajz _A20 A20- 1 lépcsőház 18,30   

2. emeleti alaprajz _A20 A20- 2 Kazán 7,20   

2. emeleti alaprajz _A21 A21- 1 előtér 4,68   

2. emeleti alaprajz _A21 A21- 2 Wc 2,10   

2. emeleti alaprajz _A21 A21- 3 közlekedő 7,62   

2. emeleti alaprajz _A21 A21- 4 szoba 13,92   

2. emeleti alaprajz _A21 A21- 5 tároló 1,38   

2. emeleti alaprajz _A21 A21- 6 fürdő 9,97   

2. emeleti alaprajz _A21 A21- 7 Mosókonyha 6,01   

2. emeleti alaprajz _A21 A21- 8 szoba 12,48   

2. emeleti alaprajz _A21 A21- 9 szoba 12,14   

2. emeleti alaprajz _A21 A21- 10 konyha 9,66   

2. emeleti alaprajz _A21 A21- 11 nappali+étkező 37,13   

2. emeleti alaprajz _A21 A21- 12 terasz   44,26 

A21 lakás 
összesen         117,09 44,26 

2. emeleti alaprajz _A22 A22- 1 előtér 4,68   

2. emeleti alaprajz _A22 A22- 2 Wc 2,10   

2. emeleti alaprajz _A22 A22- 3 közlekedő 7,62   

2. emeleti alaprajz _A22 A22- 4 szoba 13,92   

2. emeleti alaprajz _A22 A22- 5 tároló 1,38   

2. emeleti alaprajz _A22 A22- 6 fürdő 9,97   

2. emeleti alaprajz _A22 A22- 7 Mosókonyha 6,01   

2. emeleti alaprajz _A22 A22- 8 szoba 12,48   

2. emeleti alaprajz _A22 A22- 9 szoba 12,14   

2. emeleti alaprajz _A22 A22- 10 konyha 9,66   

2. emeleti alaprajz _A22 A22- 11 nappali+étkező 37,13   

2. emeleti alaprajz _A22 A22- 12 terasz   44,26 

A22 lakás 
összesen         117,09 44,26 

2. emelet összesen         259,68 88,52 

              

A épület összesen         974,97 235,99 

B épület 

Földszinti alaprajz _B00 B00- 1 lépcsőház 18,59   

Földszinti alaprajz _B00 B00- 2 babakocsi tároló 4,14   

Földszinti alaprajz _B01 B01- 1 előtér 3,6   

Földszinti alaprajz _B01 B01- 2 Wc 1,87   

Földszinti alaprajz _B01 B01- 3 nappali 23,84   

Földszinti alaprajz _B01 B01- 4 konyha 4,97   

Földszinti alaprajz _B01 B01- 5 közl. 3,3   
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Földszinti alaprajz _B01 B01- 6 fürdő 5,32   

Földszinti alaprajz _B01 B01- 7 szoba 11,7   

Földszinti alaprajz _B01 B01- 8 Szoba 9,9   

Földszinti alaprajz _B01 B01- 9 terasz   20,94 

B01 lakás összesen         64,5 20,94 

Földszinti alaprajz _B02 B02- 1 Előtér 5   

Földszinti alaprajz _B02 B02- 2 wc 1,76   

Földszinti alaprajz _B02 B02- 3 nappali 25,61   

Földszinti alaprajz _B02 B02- 4 konyha 9,19   

Földszinti alaprajz _B02 B02- 5 gardrób 4   

Földszinti alaprajz _B02 B02- 6 fürdő 4,43   

Földszinti alaprajz _B02 B02- 7 szoba 16,65   

Földszinti alaprajz _B02 B02- 8 közl. 3,71   

Földszinti alaprajz _B02 B02- 9 Szoba 9,9   

Földszinti alaprajz _B02 B02- 10 terasz   8,55 

Földszinti alaprajz _B02 B02- 11 terasz   13,30 

Földszinti alaprajz _B02 B02- 12 fürdő 5,32   

Földszinti alaprajz _B02 B02- 13 szoba 11,7   

B02 lakás összesen         97,27 21,85 

Földszinti alaprajz _B03 B03- 1 Előtér 4,88   

Földszinti alaprajz _B03 B03- 2 wc 1,76   

Földszinti alaprajz _B03 B03- 3 nappali 25,61   

Földszinti alaprajz _B03 B03- 4 konyha 9,19   

Földszinti alaprajz _B03 B03- 5 gardrób 4   

Földszinti alaprajz _B03 B03- 6 fürdő 4,43   

Földszinti alaprajz _B03 B03- 6 fürdő 5,32   

Földszinti alaprajz _B03 B03- 7 szoba 11,7   

Földszinti alaprajz _B03 B03- 7 szoba 16,65   

Földszinti alaprajz _B03 B03- 8 közl. 3,71   

Földszinti alaprajz _B03 B03- 9 Szoba 9,9   

Földszinti alaprajz _B03 B03- 10 terasz   8,55 

Földszinti alaprajz _B03 B03- 11 terasz   13,30 

B03 lakás összesen         97,15 21,85 

Földszinti alaprajz _B04 B04- 1 előtér 3,6   

Földszinti alaprajz _B04 B04- 2 Wc 1,87   

Földszinti alaprajz _B04 B04- 3 nappali 23,84   

Földszinti alaprajz _B04 B04- 4 konyha 4,97   

Földszinti alaprajz _B04 B04- 5 közl. 3,3   

Földszinti alaprajz _B04 B04- 6 fürdő 5,32   

Földszinti alaprajz _B04 B04- 7 szoba 11,7   

Földszinti alaprajz _B04 B04- 8 Szoba 9,9   

Földszinti alaprajz _B04 B04- 9 terasz   20,94 

B04 lakás összesen         64,5 20,94 

Földszint összesen         346,15 85,58 

1. emeleti alaprajz _B10 B10- 1 lépcsőház 21   
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1. emeleti alaprajz _B10 B10- 2 folyosó 15,69   

1. emeleti alaprajz _B10 B10- 3 folyosó 15,69   

1. emeleti alaprajz _B11 B11- 1 előtér 3,6   

1. emeleti alaprajz _B11 B11- 2 Wc 1,87   

1. emeleti alaprajz _B11 B11- 3 nappali 23,18   

1. emeleti alaprajz _B11 B11- 4 konyha 5,62   

1. emeleti alaprajz _B11 B11- 5 közlekedő 3,3   

1. emeleti alaprajz _B11 B11- 6 fürdő 5,32   

1. emeleti alaprajz _B11 B11- 7 szoba 11,7   

1. emeleti alaprajz _B11 B11- 8 Szoba 9,9   

1. emeleti alaprajz _B11 B11- 9 terasz   16,99 

B11 lakás összesen         64,49 16,99 

1. emeleti alaprajz _B12 B12- 1 előtér 3,6   

1. emeleti alaprajz _B12 B12- 2 Wc 1,87   

1. emeleti alaprajz _B12 B12- 3 nappali 22,74   

1. emeleti alaprajz _B12 B12- 4 konyha 6,02   

1. emeleti alaprajz _B12 B12- 5 közlekedő 3,48   

1. emeleti alaprajz _B12 B12- 6 fürdő 5,32   

1. emeleti alaprajz _B12 B12- 7 szoba 11,7   

1. emeleti alaprajz _B12 B12- 8 Szoba 9,9   

1. emeleti alaprajz _B12 B12- 9 terasz   13,30 

B12 lakás összesen         64,63 13,30 

1. emeleti alaprajz _B13 B13- 1 előtér 4   

1. emeleti alaprajz _B13 B13- 2 Wc 1,8   

1. emeleti alaprajz _B13 B13- 3 közl. 3,51   

1. emeleti alaprajz _B13 B13- 4 nappali 20,72   

1. emeleti alaprajz _B13 B13- 5 konyha 7,03   

1. emeleti alaprajz _B13 B13- 6 fürdő 5,21   

1. emeleti alaprajz _B13 B13- 7 szoba 11,7   

1. emeleti alaprajz _B13 B13- 8 szoba 12,21   

1. emeleti alaprajz _B13 B13- 9 terasz   17,19 

B13 lakás összesen         66,18 17,19 

1. emeleti alaprajz _B14 B14- 1 előtér 3,6   

1. emeleti alaprajz _B14 B14- 2 Wc 1,87   

1. emeleti alaprajz _B14 B14- 3 nappali 22,74   

1. emeleti alaprajz _B14 B14- 4 konyha 6,02   

1. emeleti alaprajz _B14 B14- 5 közlekedő 3,48   

1. emeleti alaprajz _B14 B14- 6 fürdő 5,32   

1. emeleti alaprajz _B14 B14- 7 szoba 11,7   

1. emeleti alaprajz _B14 B14- 8 Szoba 9,9   

1. emeleti alaprajz _B14 B14- 9 terasz   13,30 

B14 lakás összesen         64,63 13,30 

1. emeleti alaprajz _B15 B15- 1 előtér 3,6   

1. emeleti alaprajz _B15 B15- 2 Wc 1,87   

1. emeleti alaprajz _B15 B15- 3 nappali 23,18   
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1. emeleti alaprajz _B15 B15- 4 konyha 5,62   

1. emeleti alaprajz _B15 B15- 5 közlekedő 3,3   

1. emeleti alaprajz _B15 B15- 6 fürdő 5,32   

1. emeleti alaprajz _B15 B15- 7 szoba 11,7   

1. emeleti alaprajz _B15 B15- 8 Szoba 9,9   

1. emeleti alaprajz _B15 B15- 9 terasz   16,99 

B15 lakás összesen         64,49 16,99 

1. emelet összesen         376,8 77,77 

2. emeleti alaprajz _B20 B20- 1 lépcsőház 16,05   

2. emeleti alaprajz _B20 B20- 2 Kazán 7,2   

2. emeleti alaprajz _B21 B21- 1 előtér 4,68   

2. emeleti alaprajz _B21 B21- 2 Wc 2,1   

2. emeleti alaprajz _B21 B21- 3 közlekedő 7,62   

2. emeleti alaprajz _B21 B21- 4 szoba 13,92   

2. emeleti alaprajz _B21 B21- 5 tároló 1,38   

2. emeleti alaprajz _B21 B21- 6 fürdő 9,97   

2. emeleti alaprajz _B21 B21- 7 Mosókonyha 6,01   

2. emeleti alaprajz _B21 B21- 8 szoba 12,48   

2. emeleti alaprajz _B21 B21- 9 szoba 12,14   

2. emeleti alaprajz _B21 B21- 10 konyha 9,66   

2. emeleti alaprajz _B21 B21- 11 nappali+étkező 37,13   

2. emeleti alaprajz _B21 B21- 12 terasz   44,26 

B21 lakás összesen         117,09 44,26 

2. emeleti alaprajz _B22 B22- 1 előtér 4,68   

2. emeleti alaprajz _B22 B22- 2 Wc 2,1   

2. emeleti alaprajz _B22 B22- 3 közlekedő 7,62   

2. emeleti alaprajz _B22 B22- 4 szoba 13,92   

2. emeleti alaprajz _B22 B22- 5 tároló 1,38   

2. emeleti alaprajz _B22 B22- 6 fürdő 9,97   

2. emeleti alaprajz _B22 B22- 7 Mosókonyha 6,01   

2. emeleti alaprajz _B22 B22- 8 szoba 12,48   

2. emeleti alaprajz _B22 B22- 9 szoba 12,14   

2. emeleti alaprajz _B22 B22- 10 konyha 9,66   

2. emeleti alaprajz _B22 B22- 11 nappali+étkező 37,13   

2. emeleti alaprajz _B22 B22- 12 terasz   44,26 

B22 lakás összesen         117,09 44,26 

2. emelet összesen         257,43 88,52 

              

B épület összesen         976,24 251,87 

3 épület mindösszesen 2163,98 487,86 
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ALTERNATÍV ENERGIAELLÁTÁS 

Az épületek határoló szerkezetei a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglalt követelményértékek 
(közel nulla energiaszint követelményszintje) figyelembe vételével lettek tervezve. Az épületek 
használatbavételi engedélyének megszerzése 2021. január után tervezett, így az energiafogyasztás 
min. 25%-a megújuló forrásból lesz fedezve. Az összesített energetikai jellemző 
meghatározását külön dokumentáció tartalmazza.  
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Számítások 

2×11 lakásos társasház 

a H-8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi út., 7520/6 hrsz. ingatlanon 

építési engedélyezési tervéhez 

generáltervező: Régió Építész Kft. Zalaegerszeg Kosztolányi u. 12-14. 

SZÁMÍTOTT ÉPÍTMÉNYÉRTÉK 

A 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklete, 1. és 2. sora alapján: 

 szabálytalan építmény  

(építési tevékenység) 

A számított építményérték 

számításakor figyelembe veendő 

méret és/vagy mértékegysége 

Egységár  

ezer forint /  

mértékegység 

1. Lakó, üdülő, kulturális, nevelési, oktatási, hitéleti, 

egészségügyi, szociális, igazgatási rendeltetésre 

szolgáló épület, épületrész 

1951,21 

nettó alapterület /m
2
 140

 

3. Mezőgazdasági munkavégzésre, tárolásra, 

raktározásra szolgáló épület, épületrész 

212,77 

nettó alapterület /m
2
 

100 

A számított építményérték: 1951,21×140.000+212,77×100.000=294.446.400,00 Ft. 

ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG SZÁMÍTÁSOK 

Az épületmagasság számított értéke: Ém=F/L 

A épület:    943,77/104,80=9,01 m < 10,5 m 
B épület:    935,04/104,80=8,92 m < 10,5 m 
Garázs:      196,21/89,84=2,18 m < 10,5 m 

 

A homlokzatmagasság számított értéke: Hm=F/L 

A épület keleti:      371,75/39,40=9,44 m < 12,5 m 
A épület északi:    134,54/13,00=10,35 m < 12,5 m 
A épület déli:       125,37/13,00=9,64 m < 12,5 m 
A épület nyugati:      370,39/39,40=9,40 m < 12,5 m 
 
B épület keleti:    380,03/39,40=9,65 m < 12,5 m 
B épület északi:    120,44/13,00=9,26 m < 12,5 m 
B épület déli:     120,44/13,00=9,26 m < 12,5 m 
B épület nyugati:    372,57/39,40=9,46 m < 12,5 m 
 
Garázs keleti:         0,00/39,10=0,00 m < 12,5 m 
Garázs északi:        20,08/5,82=3,45 m < 12,5 m 
Garázs déli:         16,56/5,82=2,85 m < 12,5 m 
Garázs nyugati:    159,57/39,10=4,08 m < 12,5 m 

TELEK BEÉPÍTETTSÉGÉNEK SZÁMÍTÁSA 

Telek területe: 3000,00 m2 

Beépített terület: 1198,43 m2 

A telek beépítettségének számított értéke, a helyszínrajz szerint: 39,95 %. < 40% 
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ZÖLDFELÜLET SZÁMÍTÁS 

Normál zöldterület: 918,749 m2 
Tetőkert 30 cm termőréteggel (25%-ban beszámít): 162,47 m2 
Zöldfelület összesen: 918,749+0,25×162,47=959,37 m2 > 900 m2 

TARTÓSZERKEZETI SZÁMÍTÁS 

Külön tervfejezetben került dokumentálásra. 

ÉPÜLETENERGETIKAI SZÁMÍTÁS 

Az épületek határoló szerkezetei a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglalt követelményértékek 
(közel nulla energiaszint követelményszintje) figyelembe vételével lettek tervezve. Az épületek 
használatbavételi engedélyének megszerzése 2021. június után tervezett, így az energiafogyasztás 
min. 25%-a megújuló forrásból lesz fedezve. Az összesített energetikai jellemző 
meghatározását külön dokumentáció tartalmazza.  

PARKOLÓ ÉS KERÉKPÁR TÁROLÓ SZÁMÍTÁS 
kerékpár tároló:  

előírás:  
OTÉK 7. melléklet 1.  lakás és üdülőegység után 1 db biztosítandó   

Számítás: 

- lakás 22 db             22 db 

Összesen 22 db szükséges. 
Az előírt számú kerékpár a tervlapokon jelölt kerékpártárolóban elhelyezhető. 

gépjármű tároló, parkoló: 

Előírás:  
OTÉK 4. melléklet 1. minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési egysége után, egy személygépkocsi 
elhelyezését kell biztosítani. 
 
Számítás: 

- lakás 22 db               22 db 

Összesen 22 db szükséges. 
 
A pinceszinti garázsokban 10 személygépjármű helyezhető el. Telken belül, az udvari parkolóban 
további 15 személygépkocsi elhelyezése biztosított. 10+15=25 > 22 MF! 
 
A szükséges számú parkoló biztosított. 
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Igazolások 

2×11 lakásos társasház 

a H-8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi út., 7520/6 hrsz. ingatlanon 

építési engedélyezési tervéhez 

generáltervező: Régió Építész Kft. Zalaegerszeg Kosztolányi u. 12-14. 
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Aláírólap 

2×11 lakásos társasház 

a H-8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi út., 7520/6 hrsz. ingatlanon 

építési engedélyezési tervéhez 

generáltervező: Régió Építész Kft. Zalaegerszeg Kosztolányi u. 12-14. 

 

 

 

telek tulajdonosa     Home Group Kft.      ..................... 
          H-9171 Győrújfalu, Hársfa utca 17. 
 
 
építtető        Home Group Kft.      ..................... 
          H-9171 Győrújfalu, Hársfa utca 17. 
 
 
építész tervező      Bertók Sándor      ..................... 
         É 1-20-0014 
        Régió Építész Kft. 
         8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 12-14. 
         regio@regio-epitesz.hu 
           
 
tartószerkezeti tervező    Lencsés Gábor      ..................... 
          T 08-0915, 08-6512 
         9172 Győrzámoly, Szabadság utca 40. 
          lencses77@gmail.com 
           
 
tűzvédelmi tervező     Salamon László      ..................... 
         TUÉ 20-0317 
         8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 3. 
         salamon.laszlo7@hotmail.com 
          06 20 950 87 27 
 
épületgépész tervező    Németh Imre       ..................... 

         Okl. gépészmérnök 

          GT 20-0246 

         nemeth.imre@isoplanbt.t-online.hu 

 

épületvillamos tervező    Siska Lajos        ..................... 

         Villamosmérnök 

V-20-0042 

 

  

mailto:regio@regio-epitesz.hu
mailto:salamon.laszlo7@hotmail.com
mailto:nemeth.imre@isoplanbt.t-online.hu
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Tervezési program 

2×11 lakásos társasház 

a H-8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi út., 7520/6 hrsz. ingatlanon 

építési engedélyezési tervéhez 

generáltervező: Régió Építész Kft. Zalaegerszeg Kosztolányi u. 12-14. 

telek tulajdonosa     Home Group Kft.      ..................... 
          H-9171 Győrújfalu, Hársfa utca 17. 
 
 
építtető        Home Group Kft.      ..................... 
         H-9171 Győrújfalu, Hársfa utca 17. 
 
a) tervezési feladat részletes leírását, az építési tevékenység megnevezése 
Az Építtető megbízást adott a tulajdonában lévő ingatlanon két darab társasház és egy garázs épület 
tervezésére, az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére. Mindkét társasház szabadon 
álló, alápincézetlen, földszint + 2 emeletes, lapostetős épület, egyenként 11 lakással. A földszinten 
4 db, az 1. emeleten 5 db, a 2. emeleten 2 db lakás tervezett. A 22 lakás különféle igényű vásárlók 
elképzeléseit is kielégíti. A lakásokhoz garázsok is épülnek egy önálló, pinceszinti épületben. 
 

b) a tervezés előzményei - előkészítő dokumentáció, tanulmánytervek adatai 
A beruházás zöldmezős, a telek jelenleg beépítetlen. 
  

c) az elvárt - az OTÉK előírásainak megfelelő vagy annál szigorúbb - követelményeket, beleértve az 
élettartalmi igényeket,  
Az Építtető nem fogalmazott meg a tervezést befolyásoló szigorúbb követelményeket. 

d) az elvárt követelményeknek való megfelelőség igazolásának módját, az alkalmazandó szabványok 
vagy azokkal egyenértékű számítási-méretezési eljárások és hivatkozások, jogszabályok, előírások, 
szabályzatok körét 
 
A helyi építési szabályzat előírásai: 
Lk-5 jelű Kisvárosias lakóövezet építési övezet. 
A kisvárosias lakóövezet sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 
elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. Az övezetek területén az előzőeken túl 
elhelyezhetők az épületek rendeltetését kiszolgáló másodlagos rendeltetésű épületek. 
 
Kialakítható legkisebb telekterület:      1100 m2 
Beépítési mód:          szabadon álló 
Megengedett legnagyobb beépítettség:    40 % (1200,00 m2) 
A megengedett épületmagasság:      7,5 – 10,5 m 
A megengedett homlokzatmagasság:     12,5 m 
Kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke:   30 % 
 
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldásnak az OTÉK 50. § (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek való megfelelősége: 
- az állékonyság és a mechanikai szilárdság: 
Az épület állékonysága megfelelő, tartószerkezeti tervfejezettel alátámasztva.  
 
- a tűzbiztonság, 
A tervhez tűzvédelmi műszaki leírás készült. Ebben igazoljuk, hogy a létesítmény tűzvédelmi 
szempontból megfelelő. 
 
- a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 
Az épülettel szemben támasztott higiéniai követelmények teljesülnek, a jogszabályban előírt 
mennyiségű illemhely és takarító helyiség biztosított. A hulladékszállítás megoldott. 
 
- a biztonságos használat és akadálymentesség, 
Akadálymentes megközelítési igény az építményekben nincs. 
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- a zaj és rezgés elleni védelem, 
Az építményekben az akusztikai követelmények kielégítése megtörtént. 
 
- az energiatakarékosság és a hővédelem 
Az épületek határoló szerkezetei a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglalt követelményértékek 
(közel nulla energiaszint követelményszintje) figyelembe vételével lettek tervezve. Az épületek 
használatbavételi engedélyének megszerzése 2021. június után tervezett, így az energiafogyasztás 
min. 25%-a megújuló forrásból lesz fedezve. Az összesített energetikai jellemző 
meghatározását külön dokumentáció tartalmazza.  

- az élet- és vagyonvédelem 
A lezárt lépcsőház és belső udvar, illetve a több ponton záródó lakásbejárati ajtók biztosítják az 
építmény vagyonvédelmét. Az életvédelemhez tartoznak a leesés elleni korlátok és a tűzvédelmi célú 
szerkezetek, berendezések, pl. hő- és füstelvezetés. 
 
- a természeti erőforrások fenntartható használata 
Az épületek határoló szerkezetei a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglalt követelményértékek 
(közel nulla energiaszint követelményszintje) figyelembe vételével lettek tervezve. Az épületek 
használatbavételi engedélyének megszerzése 2021. június után tervezett, így az energiafogyasztás 
min. 25%-a megújuló forrásból lesz fedezve. Az összesített energetikai jellemző 
meghatározását külön dokumentáció tartalmazza.  

Fontosabb jogszabályok: 
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
531/2017. (XII. 29) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről 
e) a beruházás költségkeretét 
a beruházásra egy, az előzetes költségkalkulációk alapján megállapított költségkeretet irányoztak 
elő. 
 
f) a helyszín bemutatását 
A telek Zalaegerszeg Nekeresd városrészében, a Nekeresdi úton található; 7520/6. helyrajzi számú 
közbenső telek. 
Az épületek megközelítése nyugati irányból, a Nekeresdi útról tervezett. A telek jelenleg üres, 
beépítetlen. 
A víz, szennyvíz, gáz és villany közműhálózatra való csatlakozás lehetősége biztosított. A csapadékvíz 
elvezetés az út menti csatornába történhet, illetve telken belül gyűjthető, vagy elszivárogtatható. A 
délről szomszédos telken szintén társasházak állnak. 
 
g) a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat 
Mindkét társasház szabadon álló, alápincézetlen, földszint + 2 emeletes, lapostetős épület, 
egyenként 11 lakással. A földszinten 4 db, az 1. emeleten 5 db, a 2. emeleten 2 db lakás tervezett. 
A 22 lakás különféle igényű vásárlók elképzeléseit is kielégíti. A földszinti, A01, A04, B01 és B04 jelű 
lakások közvetlenül a szabadba nyílnak, a többi lakás kiürítése a fűtetlen, oldalról nyitott 
lépcsőházon, mint menekülési útvonalon keresztül történik. A lakásokhoz garázsok is épülnek egy 
önálló, pinceszinti épületben. 
 
h) az építményben üzemelendő technológiákat 
Technológia által nem érintett. 

i) a közútkapcsolati, parkolási igényeket és információkat 
Az épületek a Nekeresdi út felől, nyugat felől feltártak a gyalogosok és az autóforgalom számára is. 
A lakásokhoz előírt 22 gépjármű elhelyezése telken belül biztosított. A pinceszinti garázsokban 10 
személygépjármű helyezhető el. Telken belül, az udvari parkolóban további 15 személygépkocsi 
elhelyezése biztosított. Összesen 25 parkolóállás található. 
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j) a közmű és energia ellátási igényeket, módokat 
Az utcában valamennyi közmű rendelkezésre áll, az ingatlan hálózatra csatlakozása biztosítható. Az 
épületek használatbavételi engedélyének megszerzése 2021. június után tervezett, így az 
energiafogyasztás min. 25%-a megújuló forrásból lesz fedezve. Az összesített energetikai 
jellemző meghatározását külön dokumentáció tartalmazza. 

k) az akadálymentesítésre vonatkozó információkat 

Az épületek mérete és jellege nem teszi kötelezővé az akadálymentesség biztosítását, így nem is 
valósul meg. 

l) műemlék és nyilvántartott műemléki érték esetén az értékleltár és az építéstörténeti tudományos 
dokumentáció alapján rögzített műemlékvédelmi szempontokat, 
Az ingatlan és az épületek nem érintettek műemlék védelemmel. 

m) a szükséges szakági tervezők, szakértők körét 
 
építész tervező      Bertók Sándor       
         É 1-20-0014 
        Régió Építész Kft. 
         8900 Zalaegerszeg Kosztolányi u. 12-14. 
         regio@regio-epitesz.hu 
 
 
tartószerkezeti tervező    Lencsés Gábor 
          T 08-0915, 08-6512 
         9172 Győrzámoly, Szabadság utca 40. 
          lencses77@gmail.com 
 
 
tűzvédelmi tervező     Salamon László 
         TUÉ 20-0317 
         8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 3. 
         salamon.laszlo7@hotmail.com 
          06 20 950 87 27 

 
épületgépész tervező    Németh Imre 

         Okl. gépészmérnök 

          GT 20-0246 

         nemeth.imre@isoplanbt.t-online.hu 

 

épületvillamos tervező    Siska Lajos 

         Villamosmérnök 

V-20-0042 

 
n) az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait 
Az Építtető nem fogalmazott meg a tervezést befolyásoló egyéb követelményeket.  

o) a tervezendő építmény használatának, üzemeltetésének, karbantartásának feltételeit, 
Használati, üzemeltetési, telepítendő technológiai szempontokból az épületek nem érintettek. 

p) a helyszínen fennálló régészeti érintettség vagy védelem tényét a közhiteles örökségvédelmi 
nyilvántartástól lekért adatok alapján 
A terület nem áll műemléki védettség, helyi védelem alatt. 
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Feltételezések 
- A tervezést megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező személyek végzik. 
- Az építmény megvalósítása során biztosított a kellő műszaki felügyelet és a minőség ellenőrzése. 
- Az építőanyagok és termékek úgy kerülnek felhasználásra, hogy azok tervezés során meghatározott 
és számításba vehető hatásoknak megfelelő, a jogszabályokban megadott módon igazolt műszaki 
specifikációkkal rendelkeznek. 
- Az építmény fenntartása megfelelő színvonalú. 
- Az építményt a tervezési feltételezésekkel összhangban használják. 

Zalaegerszeg, 2021. március hó  

 Bertók Sándor 
 okl. építészmérnök 
 tervező 
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Statisztikai adatlap 

2×11 lakásos társasház 

a H-8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi út., 7520/6 hrsz. ingatlanon 

építési engedélyezési tervéhez 

generáltervező: Régió Építész Kft. Zalaegerszeg Kosztolányi u. 12-14. 

 

STATISZTIKAI ADATLAP ÉPÜLET ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYÉHEZ: 

a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján  
A B C 

Az épület rendeltetése A léte- 
sítendő  
épületek  
száma 

Az épület  
hasznos  
alapterülete*  

(m
2
) 

Létesítendő  
lakások  
(üdülő  
egységek)  
száma (db) 

1. Lakóépület 
   

2. Egylakásos lakóépület 
   

3. Kétlakásos lakóépület 
   

4. Három- és többlakásos lakóépület 2 1950,08 22 

5. Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás) 
   

6. Üdülőépület 
   

   

7. Nem lakóépület 1 212,77 0 

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, 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): 

10876037 
  

* 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. 

Zalaegerszeg, 2021. március hó 

  
 Bertók Sándor 
 okl. építészmérnök 
 tervező 
 


