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ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

1.1.1. Az építmény eredeti rendeltetésének, valamint az átalakított, bővített
építmény új rendeltetésének leírása, hasznos alapterülete.
Az épület rendeltetése általános iskola. Az épületben a felső tagozat működik, az
alsó tagozat a Szent Imre u. 83 sz. alatti épületben kapott helyet.
A 8 tantermes iskola nem rendelkezik tornateremmel és természettudományi
előadóval. Pályázati lehetőség nyílik a hiányzó funkcionális egységek pótlására. Jelen
tervben a bővítés építési engedélyhez szükséges építészeti-műszaki dokumentációt
készítettük el.
A tervezést a hatályos MSZE- 24203-2-2012-01 iskolai szabvány előírásai, és az
építtető által összeállított tervezési program alapján végeztük.
A bővített épület továbbra is általános iskolai funkciót lát el.
A meglévő iskola hasznos alapterülete:
724,60 m2
A bővítés alapterülete :
931,79 m2

A bővített iskolaépület össz. hasznos alapterülete: 1656,738 m2
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1.1.2. Beépítési előírások
Helyi Építési szabályok:
Az óvoda és iskola telkei településközpont vegyes terület felhasználási besorolású Vt1
jelű övezetben helyezkednek el.

A HÉSZ az oldal és hátsókert méreteit nem szabályozza, ezért az OTÉK előírásait kell
alkalmazni
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Beépítési adat
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tervezett

- 87-89-91 sz. telek terület:
6641 m2
iskola beép. ter.:
535 m2
óvoda beép. ter.:
393 m2
1050 m2
bővítés beép. ter.:
- beép ter.össz.:
1978 m2
- beépítettség:
29.78 %
- zöldfelület:
3330 m2
50,14 %
- zöldfelületi arány:
- előkert:
utcafrontos
6,00 m, - 7,05 m
- oldalkert
6,39 m
- hátsókert,
(14,28+265,77+53,38+55,45+62,94+14,05
- bővítés ép. magasság
+25,64+1,54+54,30+263,94+14,28+12,63
+12,63+14,08+12,70+12,70+42,20)/(4,40
+31,45+17,95+14,11+15,85+4,53+6,58+
0.43+17,95+32,45+4,40+1,57+1,57+4,23+
1,57+1,57+13,26= 931,11/172,69= 5,39m

előírt
1000 m2

1992 m2
30 %
3321 m2
50,00 %
kialakult
min 5,00 m
6,00 m

10,00 m

- Hasznos alapterület
1.1.3.

Számított építményérték:

Lakó, üdülő, kulturális, nevelési, oktatási, hitéleti, egészségügyi, szociális, igazgatási
rendeltetésre szolgáló épület, épületrész
nettó alapterület
931,79/m2 x140 =
130. 450.- eFt
1.1.4.
-

Szakhatósági bevonás feltételeinek fennállása:
5. Az iskola munkavégzésre szolgáló intézmény, ezért a megyei kormányhivatal
népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala eljáró szakhatóságként
közreműködik.
6. A bővités a meglévő iskolával azonos AK mértékadó kockázati osztályba
tartozó nevelési, oktatási épület , ezért az első fokon eljáró tűzvédelmi
szakhatóság közreműködése szükséges.
18. Az építési tevékenység nem érint legalább 50 kVA beépített
összteljesítményű vagy 0,4 kV-nál nagyobb feszültségű villamos berendezést,
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ezért a műszaki biztonsági hatáskörében eljáró szakhatóság bevonása nem
szükséges.
Az iskola bővítése nem igényel közúthoz kapcsolódó bejáró kiépítését.
A bővítés új tanterem vagy foglalkoztató kialakítással nem jár, a tantermek
száma változatlan marad, sem a tanulói sem az oktatói létszám nem növekszik,
ezért új parkoló építésre nincs szükség
Szerkezeti felépítés, alkalmazott anyagok:

Alapozás:
Talajfeltárás történt. Az alapozásra vonatkozó részletes előírásokat a geotechnikai adatok
alapján a tartószerkezeti műszaki leírás tartalmazza.
Beton sávalapok készülnek
A válaszfalak alatt monolit vb gerenda alap készül, a kiviteli tervek szerinti helyeken
pontalapokkal alátámasztva
Felhívom a figyelmet az alapozáskor az áttörések helyének kialakítására a közművek
részére. Az alapozás csak. a dokumentációhoz elkészített részletes kiviteli terv alapján
kivitelezhető.
Az alap minősége C 16/20 X0 b(H)beton
Az alapozás pontossága ± 2,00 cm.
Aljzatok,:
Az épületben méretezett vasalt aljzat készül. C20/25-X0v(H)-24-F3
15/15 φ 5 mm-es BHB 55.50 minőségű acél hálóval.

minőségű betonnal,

Lábazat:
A szigetelés magasságig felnyúló monolit vasbeton lábazati gerenda készül. A lábazat,
minősége C 30/37 - XA1 – 24-F2 vasbeton., betonacél B 500
Talajnedvesség elleni szigetelések:
A lábazati falakon a fő- és a válaszfalak alatt 1 rétegű talajnedvesség elleni szigetelés
készül, bituthene 2000 öntapadós lemezből. Padlószerkezet vízszigetelése megegyezik a
falszigeteléssel.
Falazatok, pillérek:
A külső falak HB 38-as falazóblokkból készülnek A tornateremnél rejtett vb. pillérekkel.
A falsarkokat, T csatlakozásokat illetve falkereszteződéseket kötésbe kell falazni. A
válaszfalak kerámia anyagú válaszfal lapokkal épülnek.
Födémek:
A padlásfödém Porotherm rendszerű, 6 cm vasalt felbetonnal hőszigeteléssel a
metszetrajzokon feltüntetet 5. rétegződés szerint. , tornaterem fölött Kingspan panelek
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Áthidalások:
Az ablak és ajtónyílások kiváltása a POROTHERM S elem magas áthidalóval készülnek
Kémény, füstgáz elvezetés:
A meglévő kazánházban, a tornateremi szárnyban füstgáz elvezetésre nincs szükség
Tetőszerkezet, fedés:
Fa tetőszerkezet készül nyeregtetős változatban , legalább B minőségű fenyő
fűrészárúból. A látszó felületeken A minőségi osztályú faanyagot kell használni.(
ereszdeszkázat, terasz burkoltok)
A fedés: TONDACH® Nativa XXL.
Műszaki adatai:
– Fedési hosszúság: 37,0 - 42,5 cm
– Fedési szélesség: kb. 25,5 cm
– Léctávolság: 37-42,5 cm
– Hosszúság: 500 +/- 5mm
– Szélesség: 300 +/- 3mm
– Tömeg: 3,5 kg/db
– Szükséglet: 8,8 / 9,3 - 10, 6 db/m2
– Hajlásszög: 30º szabadon belógatott alátét fóliával
– a tornateremnél 15,00 m fesztávolságú gang nail rácsos tartók.
Nyílászáró szerkezetek:
A külső nyílászárók a terv szerinti méretű műanyag ajtók és ablakok hőszigetelő
üvegezéssel, Az ablakokat bukó-nyíló kivitelben kell gyártatni.
Ablakok előírt műszaki követelményei:
– Uw=1.10-1.57 W/m2K (Ug=0.70-1.40 W/m2K )
– Beépítési mélység: 70 mm / Ütközőtömítés
– Profilfelépítés: 5 kamra
– Hőszigetelés: Uf= 1,15 W/m²K (standard merevítés)
– Hanggátlás: 4-es hanggátlási osztály (VDI 2719)
– Betöréssel szembeni ellenállóság: WK 3-ig (DIN V ENV 1627)
– Légzárás/csapóeső-állóság C igénybevételi osztályig (DIN 18055)
– Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás
Külső hőszigetelt ajtók műszaki követelményei:
– Légzárás: 4 osztály PN-EN 12207)
– Vízzárás: 4A osztály (PN-EN 12208)
– Szélállóság: C4 osztály (PN-EN 12210)
– Biztonsági berendezések szilárdsága (350 N
– Léghang gátlás Rw(C;Ctr) dB: 31 dB
– Hőszigetelés: Uw=1,45
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Belső ajtók:
– Acél szerkezetű tokkal, felületkezelt MDF lap szárnyakkal
– Padlásajtó egyedi ácsszerkezet 25 cm vtg hőszigeteléssel, vízszintes oldalt felnyíló
kivitelben
Padló- és falburkolatok: Az épület hidegpadlói az alaprajzon feltüntetett anyagokból
vannak, PEI III kopásállósági osztályú - az építtető által választott minőségben, a
teraszon fagyálló kivitelben. A fürdőszobában, zuhanyzóban mennyezetig, a WC
helyiségben 2,10 m-ig fali csempe burkolat készül PEI I kopásállósági osztályú lapokkal.
A laminált padló melegburkolat legalább AC 3 kopásállósági osztályú 2500 IP értékűnél
magasabb legyen.
Tornateremben rétegrend szerinti sportpadló
Vakolatok, felületképzések: A falazatokon - épületen belül - két rétegű sima vakolat,
1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm,
felületképző (simító), meszes cementhabarccsal készül.
Előírt tapadószilárdság
– vakolat rétegvastagság >10 mm
– tapadószilárdság > 0,2 N/mm2 (helyszínen kevert)
– nyomószilárdság > 2,5 N/mm2 (helyszínen kevert)
–
A homlokzatképzés BAUMIT kvarc vékonyvakolat,
– Lábazat: Mosaik Top vakolat kevert színű (homlokzati terv szerinti színben), műgyanta kötőanyagú szemcsés vékonyvakolat 2 mm-es szemcseméretben.
– Falfelület: Baumit SILIKON TOP 1, 5 mm szemnagyságú vékonyvakolat
(homlokzati terv szerinti szín-ben)
Épületen belül: 2 rtg. diszperziós falfestés készül
Fémlemez szerkezetek: 65 mm-es horganyzott acéllemez eresz , lefolyócsatornák,
hajlatbádogozás és falszegélyek, készülnek. A kislejtésű tetőfelület 25 mm magas
előprofilozott kettős állókorcos RHEINZINK fedéssel készül
Lakatos szerkezetek: Fémszerkezetű padláslépcső készül
Hőszigetelések:
- Lábazatok: 10 cm AUSTROTHERM EXPERT polisztirolhab,
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Műszaki adatok
Termékosztály: EPS 200
Hővezetési tényező (tervezési érték): 0,033 W/mK
Táblaméret: 1265 x 615 mm
A pincefal hőszigetelésre a földvisszatöltést megelőzően DÖRKEN lemezzel
mechanikai védelmet kell biztosítani
- Padló: 8 cm vtg austrotherm grafit 100 terhelhető hőszigetelő lemez
Műszaki adatok
Termékosztály: EPS 100
Hővezetési tényező (tervezési érték): 0,030 W/mK
Táblaméret: 1000 x 500 mm
- Födém: AUSTROTHERM hőszigetelő elemek, kétrétegű, társított hőszigetelő táblák,
alsó rétege 25 cm AT-N100 lépésálló polisztirol lemez, felső rétege faforgácslap
- Külső fal: 15 cm vtg austrotherm grafit reflex homlokzati hőszigetelő lemez,
Műszaki adatok
Termékosztály: EPS 80
Hővezetési tényező (tervezési érték): 0,031 W/mK
Táblaméret: 1000 x 500 mm
a terven feltüntetett helyeken FIXROCK MAX E szálas hőszigetelés készül
Épületgépészet, épületvillamosság: szakági műleírások szerint.
A telken belüli hálózatokról valamennyi közműbekötés lehetősége biztosított, új
közmű csatlakozásra nincs szükség.
Békéscsaba, 2018. június 11.

Kmetykó János
Tervező É/1-04-0068

Építménymagasság számítás mellékletei
Lásd a 8. és 9. oldalon
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