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Tervezési feladat, tervezési program 
 
A megrendelő igényei szerint a fent említett címen, földszinti és tetőtéri tagozódású 

öltöző épület kialakítására és a műszaki tervdokumentáció elkészítésére kaptam 

megbízást.  A tervezett öltöző épület kialakítását Bánk Község Önkormányzata 

pályázati forrásból szeretné megvalósítani. Az építési terület jelenleg beépítettlen.   

Jelen dokumentációban a helyszínrajzon jelölt műfüves focipálya mellett kívánjuk a 

tervezett öltöző épületet kialakítani.  

Az ingatlan közművek kiépítése ügyintézés alatt van.  

A tervezett öltöző Bánk község területén tervezzük megvalósítani.   

A létesítendő épület kialakítása során fontos volt, hogy a szomszédos telkektől a kívánt 

távolságokat úgy tartsuk meg, hogy azok sem az építtetők, sem a szomszédok 

telekhasználati értékét, ne csökkentsék. A tervezett beépítési méretekkel, a 

szomszédos telkek semmilyen mértékben nem lesznek korlátozva, azok használata, 

illetőleg beépítési tervezhetősége semmiféle hátrányt nem szenved. 

 

A kialakítandó öltöző épület környezetbe illő, hagyományos építőanyagokból épül 

meg. 

Az építési telek alapterülete: 1 ha 1670 m2 
A telek méreteinek átalakítása tervezett. Átadandó terület: 1164,52 m2 Megvásárolni 
kívánt terület: 1164,36 m2 

A tervezett öltöző épület az alaprajzokon jelölt módon kerül kialakításra. Az épület 

egy tömböt alkot, a homlokzati falfelületek egyszerű kialakításúak. 
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A tervezett épület leírása: 

A tervezett öltöző épület földszint és tetőtéri kialakítású lesz.  Az épület földszintjén 
kerül kialakításra a vendég, bírói és a hazai öltöző, illetve mosdó helyiségek 
tervezettek. A tetőtéren egy légterű közösségi tér kerül kialakításra. 
Az épületben beépítésre kerülő nyílászárók korszerű, hőszigetelt üvegezésű műanyag 

szerkezetek, a lábazaton kő lábazatburkolattal, a homlokzati felületek Terranova 

nemesvakolattal készülnek. A tetőszerkezet burkolata cserépburkolat fedéssel 

tervezett.  

Az épületben a helyiségek természetes szellőzése nyílászárókon keresztül megoldott.  

 

 

Diósjenő, 2020. júnuis 
 
 
 
 
 
 
 
Műszaki leírás 
 
A beépítés adatai: 
 
Építés helye:                                2653 Bánk Benczúr M. utca 
Rendeltetése:                                                          öltöző 
Helyrajzi szám:                                                    938 
Telek összterület:                                               1 ha 1670 m2 
Beépítési mód szabadon álló 
Terveztt épület bruttó:  180,09 m2 
Tervezett épület nettó:  103,68m2    

+ 96,38m2 
 
Általános adatok  
Földszinti padlóvonal   ±0,00  
Ereszmagasság +3,51 m;  
Gerincmagasság +7,76 m; 
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6. TERÜLETKIMUTATÁS  –  NETTÓ TERÜLETEK:

1 Vendég öltöző Kerámia lap 22,73 m2

2 Női wc Kerámia lap 3,38 m2

3 Férfi wc Kerámia lap 3,25 m2

4 Vendég zuhanyzó Kerámia lap 4,37 m2

5 Bírói öltöző Kerámia lap 3,10 m2

6 Bírói zuhanyzó Kerámia lap 3,25 m2

7 Előtér Kerámia lap 22,70 m2

8 Tároló Kerámia lap 2,91 m2

9 Hazai ölzöző Kerámia lap 24,24 m2

10 Hazai zuhanyzó Kerámia lap 6,45 m2

Tetőtér:
1 Közösségi tér Parketta 103,68 m2

Összesen 200,06 m2

200,06 m2ÖSSZES HASZNOS ALAPTERÜLET

Földszint:

                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖLTÖZŐ ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA 
– 2653 Bánk, Benczúr M. utca hrsz: 938  
Megbízó: Bánk Község Önkormányzata  

2653 Bánk, Hősök tere 11. 

Épületszerkezetek 
 
ALAPOZÁS:  
Az épület sávalapozással tervezett.  
 
Valamennyi alaptest alapozási síkját a teherhordó talajon kell felvenni, valamint 
mindenhol a fagyhatárig (rendezett terepszinttől min. 90 cm) le kell menni az 
alapsíkkal. A padlószerkezetek alatt min. 25 cm kavicsterítés szükséges. A 
kavicsterítést és az alatta lévő talajrétegeket gondosan tömöríteni kell.  
 

ALJZATOK:  
A tömörített kavicságy fölött 10 cm szerkezeti vastagságú újonnan készítendő vasalt 
aljzat tervezet. A vasalt aljzatba Ø8/150×150 hegesztett hálót kell elhelyezni. A 
burkolatot hordozó aljzat ugyanezen minőség 6 cm szerkezeti vastagságban. 
 
VÍZSZIGETELÉS: a vízszintes felületeken hagyományos, kétrétegű talajnedvesség 
elleni VILLOX O-V 4 T/K bitumenes szigetelés készül.  
 
TEHERHORDÓ FALAK:  
Az épület hagyományos tégla falazatból készül 38 cm szerkezeti vastagságban. 
Az épületben 25 cm vastagságú teherhordó falak tervezettek. 
 

VÁLASZFALAK:  
Porotherm 10/50 N+F válaszfalelemekből készülnek 10 cm-es szerkezeti 
vastagságban MSZ EN 771-1 szerint. 
A válaszfalakat két soronként a vízszintes hézagban vezetett 2,8 mm-es lágyvas 
huzalokkal kell merevíteni és egymáshoz, ill. a teherhordó falakhoz 
csatlakoztatni, bekötni.  
 
VÍZSZINTES TEHERHORDÓ SZERKEZETEK, KOSZORÚ:  
Födém: 
Az épület Porotherem födémrendszerrel tervezett 4 cm vasalt felbetonnal, 60 cm-es 
tengelytávolsággal. 
A tetőtér felett szilárd födém nem készült, a földszinti lezárást a tetőszerkezet 
ferdesíkja biztosítja. 
 
Koszorú: 
Az épület felett monolit vasbeton koszorú készül. 
 
NYÍLÁSÁTHIDALÓK:  
Az újonnan kialakítandó nyílások felett Porotherm rendszerű nyílásáthidalók készülnek. 
Az áthidalások előre gyártott elemekkel készülnek MSZ EN 845-2 szerint ráfalazással, 
külső hőszigeteléssel.  
 
 
HŐSZIGETELÉSEK:  
A talajjal érintkező aljzatoknál AUSTROTHERM AT-N150 típusú lépésálló hőszigetelés 
készül 10 cm vastagságban. 
A szarufák között ROCKWOOL kőzetgyapot szálas hőszigeteléssel készítendő 15 cm 
szerkezeti vastagságban.  
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A homlokzati falakon utólagos hőszigetelés készül üvegszövet-háló erősítéssel  
AT-GRAFIThomlokzati hőszigetelő lemezzel 10,0 cm szerkezeti vastagságban. A 
lábazaton zártpólusú XPS készítendő 10,0 cm vastagságban. 
 

 

TETŐSZERKEZET: Hagyományos fa fedélszerkezet készül I. minőségi osztályú 
fából, 40 °-os hajlásszöggel csavarozott, szegezett kötésekkel. A beépítésre kerülő 
faszerkezetet beépítés előtt favédőszerrel kell kezelni. 
A szaruállások távolsága 90 cm, a szarufák 10/15 cm, talpszelemen keresztmetszete 
15/15 cm, a taréjszelemen keresztmetszete 15/15cm, a taréjfogópár 5/15 cm,  
a fogópárok mérete 2x5x15 cm. 
 
TETŐFEDÉS:  
Cserépfedés fedés készül natúr színben. A bádogos munka Lindab rendszerű bádog ill. 
ereszcsatorna rendszerrel készül ejtővezetékkel, 33 cm kiterített szélességgel.  
 
BURKOLATOK:  
A földszint teljes területén kerámia padlóburkolat rendszer készül 2 mm vastagságig. 
A tetőtérben parketta burkolat tervezett.  
 
BELSŐ FELÜLETKÉPZÉSEK: 
 A belső vakolt terekben, glettelés majd csiszolást követően 2 rtg diszperziós  falfestés 
kerül, alapesetben fehér színben.  Az esetleges fa szerkezetek lazúros felületkezelést 
kapnak.  
 
KÜLSŐ FELÜLETKÉPZÉSEK:  
A lábazat kőburkolattal készül, a homlokzati falfelületek Terranova 
homlokzatvakolattal készülnek (Weber. ter classic S nemesvakolat).A függő 
ereszcsatorna és a lefolyó csövek Lindab anyagból tervezettek. 
 
ASZTALOS SZERKEZETEK:  
Az épületben elhelyezett nyílászárók hőszigetelt üvegezésű műanyag szerkezetek. 
A tok és a szárny min. egy tompa és egy tömített ütközéssel záródik. A belső ajtók  
szerkezetek, fából készülnek küszöb nélküli kivitelben a terv szerinti méretekben.  
 
SZENNY- ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS: 
Az épület szennyvízkezelésének kiépítése ügyintézés alatt áll. 
Az épület szennyvizének összegyűjtése és elvezetése a burkolat alatt rejtve történik. A 
belső csatornahálózat műanyag lefolyócsőből készül, az ejtővezetékek 
kiszellőztetettek. A keletkező szennyvíz az épületrészből kilépő gerincvezetékhez telken 
belül csatlakozik, továbbvezetése földárokban elhelyezett nagy teherbírású PVC 
csöveken történik tisztító nyílás közbeiktatásával községi csatornahálózathoz 
csatlakoztatva. 
 
A vezeték anyaga: PE, hegesztett kötéssel a vasalt aljzat alatt, egyéb helyeken PVC ill. 
PVC-KG. A berendezési tárgyak fayance-ból készülnek. Az alapvezeték hegesztett 
kötésekkel kerül kialakításra. A mechanikai sérülésnek kitett helyeken védelem 
beépítések lesznek kialakítva. 
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A keletkezett csapadékvíz elvezetése telken belül szikkasztással megoldott. A 
csapadékvíz közcsatornába nem kerül. A függőleges és vízszintes csatornák LINDAB 
típusú rendszerből készülnek. 
A tetőfelületről összegyűlt csapadékvizet LINDAB anyagú függő félkörszelvényű 
ereszcsatorna- illetve lefolyócső rendszer vezeti el, amely a telken belül elszikkad. 
 
VÍZELLÁTÁS: 
Az épületet vízellátása meglévő ivóvízvezetékről a meglévő lecsatlakozáson keresztül 
biztosítható. A telekhatáron a vízmérő akna korábban kiépítésre került.  
A vízmérőakna után a tervezett vízvezeték az épületig földbe fektetett KPE vezetéken 
keresztül jut el. 
Az ivóvízhálózat kiépítése csak engedélyezett anyagokból történik. 
Az épületen belüli vízhálózat anyaga alap- és ágvezetékek esetén gégecsőben 
vezetett 5 rétegű műanyag vezeték présfittingekkel. Az alap vezetékek falhoronyban 
haladnak. Külső falban vízvezeték nem szerelhető. A külső falnál előtétfalban 
haladhatnak a szigeteléssel ellátott vízvezetékek. Padlószerkezetben vízvezeték 
csőkötést nem szabad létesíteni. 
A vizes berendezési tárgyak az építész alaprajzon jelölt AlLFÖLDI porcelán szaniterek, 
a csaptelepek víztakarékos egykaros kerámiabetétes típusúak.  
 
SZELLŐZÉS: Az épületben a helyiségek természetes szellőzése nyílászárókon 
keresztül megoldott. A természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségekben 
mesterséges szellőztető berendezés kerül beépítésre. 
 
FŰTÉS: 
Az épület fűtési hőszükségletét, valamint a HMV készítés hőigényét elektromos kazán 
biztosítja. 
Az épületben a hőleadás módja elektromos paneleken keresztül történik. 
 
ELEKTROMOS ELLÁTÁS:  
Az épületvillamossági fogyasztók energiaellátása az ÉMÁSZ közterületi hálózatáról 
történik.   
 A villamos berendezések az MSZ 2364 biztonsági, az MSZ 447 villamoshálózatra való 
kapcsolás feltételeinek, valamint az MSZ 172/1 érintésvédelmi szabályzat előírásainak 
mindenkor meg kell felelnie. A belső szerelés vakolatba süllyesztett védőcsövezéssel, 
rézvezetékkel történik. A szerelvények süllyesztett kivitelűek. Szerelési magasságok: 
1,40 m, dugaszolóaljzatok 0,40 m. 
 
Világítás, szerelvények: 
Az épület területén a szabványokban és előírásokban rögzített világítástechnikai 
világítást tervezünk. Az alkalmazásra kerülő világítótestekben energiatakarékos, 
korszerű fényforrások kerülnek beépítésre.   
A világítási berendezés tervezésénél a létesítésre vonatkozó MSZ 2364 sz. szabvány 
előírásai szerint járunk el, figyelembe véve az egyes helyiségek jellegének megfelelő 
védettségű lámpatestek és szerelvények kiválasztását.  
 
Érintésvédelem 
A villamos berendezés érintésvédelmi rendszere, nullázás, TN rendszer. Az 
érintésvédelmi rendszer kialakításánál az MSZ 2364 vonatkozó előírásai szerint járunk 
el. A fokozottabb biztonság elérésére - általában a dugaszoló aljzatokat ellátó 
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áramkörökbe - áramvédő kapcsolók beépítését tervezzük. 
Külön gondot fordítunk az épület EPH hálózatának kialakítására, melybe az összes 
nagykiterjedésű fémtárgyat, fém anyagú csővezetékeket is bevonjuk. 
 
 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS  
 
A bontási és építési hulladék mennyisége tartalmazza a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 
1. számú mellékletében felsorolt hulladékokat, illetve nem éri a feltüntetett 
mennyiségeket. Építési hulladék: EWC. Kód:17.  
A hulladékok kezelőnek történő átadása a hatályos kormány rendeletben foglaltak 
szerint történik.  
A hulladékkezelő a hulladékok átvétele után engedélyeiben foglaltak szerint azokról 
gondoskodik. Az elszállított hulladékokról, elszállításokról készül nyilvántartásokat, 
bizonylatokat, számlákat és szállítóleveleket meg kell őrizni, és a vonatkozó 
jogszabályok szerint kell azokat kezelni.  
Az építkezés során keletkező hulladékokkal kapcsolatban a kivitelezést végző vállalkozó 
fog elszámolni.  
Települési hulladék: EWC kód: 20. Az épület használata során kommunális hulladékok 
keletkeznek. A hulladékok becsült éves mennyisége 1 tonna/év, melyet a 
közszolgáltatás keretében szállítanak el engedéllyel rendelkező lerakó helyre.  
A közszolgáltatói szerződés jelenleg is rendelkezésre áll. A hulladékok gyűjtése 
szabványos gyűjtő edényzetben (110 literes műanyag kuka) történik, amennyiben a 
közszolgáltató lehetőséget biztosít rá, szelektív (üveg, műanyag, papír, egyéb 
háztartási hulladék szétválasztása) módon. 
 
 
 
ALTERNATÍV ENERGIAELLÁTÁS 
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELEMZÉSE 
A tervezett épület alkalmas a későbbiekben kiépítésre kerülő alternatív 
energiaellátásra,  
az energiaellátását biztosító HMKE méretű napelemes rendszer fogadására, megújuló 
energiaforráson alapuló decentralizált energiaellátási rendszer, kapcsolt 
energiatermelés, táv-vagy tömbfűtés és hűtés, vagy hőszivattyús rendszer kiépítésére. 

A szoláris rendszerek kiépítésére műszakilag és környezeti adottságokból adódóan 
van lehetőség, és a rendszerek kiépítéséről a Megrendelő dönt.  
 
 
 
 
 
 
 


