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Kiss András és Kiss Andrásné

3300 Eger, Bartakovics u. 21/A. Fszt. 3.
LAKÓÉPÜLET ÉS MELLÉKÉPÜLET ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

a Körösladány, Fási u. 16. alatti 356 hrsz.-ú ingatlanon
Tervszám:2010/001/02

MŰSZAKI LEÍRÁS

KÉSZÜLT: 
Kiss  András  és  Kiss  Andrásné (Cím:  3300  Eger,  Bartakovics  u.  21/A.  Fszt.  3.) 
megbízásából  a  Körösladány,  Fási  u.  16. 356 helyrajzi  szám  alatti  teleken  tervezett 
lakóépület és melléképület építési engedélyezési tervdokumentációjához.

ELŐZMÉNYEK:
Az építtetőktől arra kaptam megbízást, hogy a tulajdonában lévő telken,  lakóépület és
melléképület építési  engedélyezési  tervét elkészítsem.  A tervezett  épület  földszintes, 
kontyolt nyeregtetős kialakítású a tervdokumentációban rögzített módon. 

ÁLTALÁNOS ADATOK 

Az ingatlan helyrajzi száma : 356
Az ingatlan övezeti jele: : Lf O/30/3,5-6/800
Az ingatlan alapterülete : 1356,00 m2 

megengedett max. beépítési % : 30 %
Bruttó alapterülete (beép. %) : Lé 138,61 + Mé 32,40 =171,01 m2 
tényleges beépítettség % : 12,61 % 
elvárt min. zöldfelület % : 40 %
zöldfelület területe: : 1097,51 m2 

tényleges zöldfelület % : 80,94% 

SZINTADATOK  

Építménymagasság
- lakóépület : 3,53 m
- melléképület : 3,14 m
Terepszint : ± 0,00 m
Járda magasság : + 0,01 m
Földszinti padlóvonal
- lakóépület : + 0,45 m
- melléképület : + 0,05 m; -0,25m
Ereszmagasság
- lakóépüle : + 3,28 m
- melléképület : + 2,79 m
Főgerinc magassága
- lakóépüle : + 6,18 m
- melléképület : + 4,54 m
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TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS
Lakóépület

Földmunka:
A föld  –  és  sziklamunkálatokat  az  MSZ  –  04802/1  szabványnak  megfelelően  kell 
végezni.  A földművek keresztmetszeti  mérete  kivitelezés  során,  a  tervtől  csak pozitív 
irányban térhetnek el.  A földművek és a földvisszatöltések tömörségét,  az MSZ 1515 
szabvány előírásai szerint kell kivitelezni. A tömörségi fok Trg=95 %-os. Építési vízzel e 
mélységben  nem  kell  számolni.  A  munkaárokból  kikerülő  földfeltöltés,  visszatöltés 
céljára réteges tömörítés mellett alkalmas. A többi fel nem használt föld elszállításra kerül 
ill.  a humusz a területen elteríthető. Az aljzat alá 10 cm kavicsfeltöltés kerül, amelyet 
Trg=95 %-os tömörségi fokra kell tömöríteni.

Alapozás: 
Az  épület  alá  beton  sávalap  készül.  Az  alaptest  szelvénymérete:  0,50  x  1,00  m.  Az 
alaptest alsó síkja. -1,15 m Az alaptestek szilárdsága az erős fagyhatás miatt minimum C 
12  minőségű  legyen.  Az  alapozási  munkák  során  az  MSZ–04-802/2  építési-szerelési 
előírásai szerint kell eljárni.

Lábazati fal
Az alaptestre ZST 30 szalukő elemből lábazati koszorú készül.  A sorok magassága 25 
cm. A lábazat szelvénymérete: 0,30 x 0,50 m. 

Falazat:
A  teherhordó  falazatok  Porotherm  30  N+F  falazóblokkból  ragasztva  készülnek.  A 
homlokzati  falak  külső  felületén  a  jobb  hőszigetelés  érdekében  5  cm  vastag  EPS 
hőszigetelés lesz rögzítve. A falsorok magassága 25 cm. Ennek tartása érdekében minta 
sorkiosztót  kell  készíteni,  és  az  épület  falsarkait  felrakva  kihúzott  zsinór  mellett  kell 
falazni.  A falazás  során a  függőleges  fugákat  külső  és  belső oldalon  is  tömören kell 
kiképezni.  A  válaszfalak  Porotherm  válaszfal  elemből  készülnek  H  10-es  javított 
falazóhabarcsba rakva. A falsorok magassága 25 cm

Födémek:
A falazat tetején fa gerendás födém készül a vasbeton koszorúval egy időben. A födém 
szerkezeti  vastagsága  21,75  cm.  A gerendák közt  15,0  cm vastagságban kőzet-  vagy 
üveggyapot hőszigetelés lesz beépítve. A koszorúk kialakítása a Porotherm alkalmazás-
technikai  útmutatója  szerint  a  homlokzati  oldalon hőszigetelt  koszorúelemmel valósul 
meg.

Áthidalók  :  
A nyílászárók és a szabadnyílások felett Porotherm S elemmagas áthidalók készülnek. 
Alternatív megldásként méretezett helyszíni vasbeton áthidaló is alkalmazható.
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Nyílászárók: 
A külső nyílászárók műanyag szerkezetű ablakok és ajtók, fehér színben.
A hőszigetelő üvegezés méretrendje 4/16/4.
A belső  ajtók  fa  szerkezetűek,  tömör-  és  mélyen  üvegezett  szárnyakkal,  natúr  fenyő 
színben.  Az  ajtólapok a  Kamra,  WC és  Fürdő helyiségeken tömör  betétesek,  a  többi 
helyen mélyen üvegezettek. 

Héjazat: 
Bramac Alpesi cserépfedés készül. A páralecsapódás miatt lecsapódás gátló alátétfóliát 
kell a szarufákra elhelyezni. A fedés készítésénél maradéktalanul be kell tartani a Gyártó 
alkalmazás-technikai útmutatójában leírtakat.

Tetőszerkezet:
Üres  fedélszerkezetű,  kontyolt  nyeregtető  készül  a  metszeteken  ábrázolt  módon  (É-2 
tervlap). A talpszelemen keresztmetszeti mérete 15/15 cm, mely 1 méterenként D=16 mm 
névleges  átmérőjű,  koszorúban  elhelyezett  menetes  szár  rögzít.  Erre  kerül  szegezett 
kapcsolattal  a  szaruzat,  melynek  keresztmetszeti  mérete  8/12  cm.  A szarufák  felső 
rögzítése 12/12 cm keresztmetszeti méretű taréjszelemen, 5/15 cm keresztmetszeti méretű 
fogópárokkal.    

Épület körüli járda: 
Az épület köré járdát kell készíteni, betonból saját levében simítva 10 cm vastagságban 
10 cm kavicságyazaton 50 ill. 100 cm szélességben, mely a közlekedésen kívül még azt a 
célt is szolgálja, hogy az épülettől az esővizet elvezesse. A járda anyaga az erős fagyhatás 
miatt C 16 min. legyen. A járda felülete az épülettől 1%-os lejtésű legyen, a hézagokba (2 
m-ként) és a fal melletti hézagba bitumen kiöntés kerül. 

Bádogos munkák: 
A függőeresz csatorna horganyzott lemez csatornarendszer.  A csatorna lejtése a lefolyó 
irányában 3-5 ezrelék legyen. 

Vakolatok
A homlokzatra  felhordott  alapvakolatra  0,5  cm TERRANOVA nemes vakolat  kerül  a 
homlokzati  színtervnek  megfelelően.  A nemes  vakolat  középszemcsés  kivitelben  kell 
készüljön
Belső vakolatok HVB-10 belső vakoló habarccsal  készülnek.  A Fürdőszoba és  a  WC 
helyiségeiben  csak  alapvakolat  készül,  majd  arra  habarcsba  ágyazott  csempeburkolat 
kerül nyitott hézaggal rakva.

Szigetelések:
Hőszigetelés: A talajra ülő padlón 8 cm, a tetőtéri  födémben 15 cm hőszigetelés  van 
betervezve. Az épület külső homlokzati felületén 5 cm EPS hőszigetelés készül drywit 
rendszerben.
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Talajnedvesség elleni szigetelés: Az épület teljes területén 1 rtg bitumenes nehézlemez 
talajnedvesség elleni szigetelés került betervezésre.

Rétegrendek:
Lásd: É – 2 tervlapon

Felületképzések:
Lásd: É – 3 tervlapon.

Belső burkolatok:
A konyhában a  munkapult  felet  0,60  m,  a  vizes  helyiségekben 2,10  m magasságban 
csempe burkolat készül. Egyéb helyeken két réteg vizes diszperziós falfestés készül.

Melléképület

Földmunka:
A föld  –  és  sziklamunkálatokat  az  MSZ  –  04802/1  szabványnak  megfelelően  kell 
végezni.  A földművek keresztmetszeti  mérete  kivitelezés  során,  a  tervtől  csak pozitív 
irányban térhetnek el.  A földművek és a földvisszatöltések tömörségét,  az MSZ 1515 
szabvány előírásai szerint kell kivitelezni. A tömörségi fok Trg=95 %-os. Építési vízzel e 
mélységben  nem  kell  számolni.  A  munkaárokból  kikerülő  földfeltöltés,  visszatöltés 
céljára réteges tömörítés mellett alkalmas. A többi fel nem használt föld elszállításra kerül 
ill.  a humusz a területen elteríthető. Az aljzat alá 10 cm kavicsfeltöltés kerül, amelyet 
Trg=95 %-os tömörségi fokra kell tömöríteni.

Alapozás: 
Az  épület  alá  beton  sávalap  készül.  Az  alaptest  szelvénymérete:  0,50  x  1,00  m.  Az 
alaptest alsó síkja. -1,15 m Az alaptestek szilárdsága az erős fagyhatás miatt minimum C 
12  minőségű  legyen.  Az  alapozási  munkák  során  az  MSZ–04-802/2  építési-szerelési 
előírásai szerint kell eljárni.

Falazat:
A  teherhordó  falazatok  Porotherm  30  N+F  falazóblokkból  ragasztva  készülnek.  A 
falsorok magassága 25 cm. Ennek tartása érdekében minta sorkiosztót kell készíteni, és 
az  épület  falsarkait  felrakva  kihúzott  zsinór  mellett  kell  falazni.  A falazás  során  a 
függőleges  fugákat  külső  és  belső  oldalon  is  tömören  kell  kiképezni.  A válaszfalak 
Porotherm  válaszfal  elemből  készülnek  H  10-es  javított  falazóhabarcsba  rakva.  A 
falsorok magassága 25 cm.

Födémek:
A falazat tetején fa gerendás födém készül a vasbeton koszorúval egy időben. A födém 
szerkezeti  vastagsága  12  cm.  A gerendák  közt  10,0  cm  vastagságban  kőzet-  vagy 
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üveggyapot hőszigetelés lesz beépítve.

Áthidalók  :  
A nyílászárók felett a vasbeton áthidalók készülnek.

Nyílászárók: 
A külső nyílászárók műanyag szerkezetű ablakok és ajtók, fehér színben.
A hőszigetelő üvegezés méretrendje 4/16/4.
A belső  ajtók  fa  szerkezetűek,  tömör-  és  mélyen  üvegezett  szárnyakkal,  natúr  fenyő 
színben.

Héjazat: 
Bramac Alpesi cserépfedés készül. A páralecsapódás miatt lecsapódás gátló alátétfóliát 
kell a szarufákra elhelyezni. A fedés készítésénél maradéktalanul be kell tartani a Gyártó 
alkalmazás-technikai útmutatójában leírtakat.

Tetőszerkezet:
Üres  fedélszerkezetű,  kontyolt  nyeregtető  készül  a  metszeten  ábrázolt  módon  (É-5 
tervlap). A talpszelemen keresztmetszeti mérete 10/10 cm, mely 1 méterenként D=16 mm 
névleges  átmérőjű,  koszorúban  elhelyezett  menetes  szár  rögzít.  Erre  kerül  szegezett 
kapcsolattal  a  szaruzat,  melynek  keresztmetszeti  mérete  8/12  cm.  A szarufák  felső 
rögzítése 12/12 cm keresztmetszeti méretű taréjszelemen, 5/15 cm keresztmetszeti méretű 
fogópárokkal.    

Épület körüli járda: 
Az épület köré járdát kell készíteni, betonból saját levében simítva 10 cm vastagságban 
10 cm kavicságyazaton 50 ill. 100 cm szélességben, mely a közlekedésen kívül még azt a 
célt is szolgálja, hogy az épülettől az esővizet elvezesse. A járda anyaga az erős fagyhatás 
miatt C 16 min. legyen. A járda felülete az épülettől 1%-os lejtésű legyen, a hézagokba (2 
m-ként) és a fal melletti hézagba bitumen kiöntés kerül. 

Bádogos munkák: 
A függőeresz csatorna horganyzott lemez csatornarendszer.  A csatorna lejtése a lefolyó 
irányában 3-5 ezrelék legyen. 

Vakolatok
A homlokzatra  felhordott  alapvakolatra  0,5  cm TERRANOVA nemes vakolat  kerül  a 
homlokzati  színtervnek  megfelelően.  A nemes  vakolat  középszemcsés  kivitelben  kell 
készüljön
Belső vakolatok HVB-10 belső vakoló habarccsal készülnek.
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Szigetelések:
Talajnedvesség elleni szigetelés: Az épület teljes területén 1 rtg bitumenes nehézlemez 
talajnedvesség elleni szigetelés került betervezésre.

Rétegrendek:
Lásd: É – 5 tervlapon

Felületképzések:
Lásd: É – 5 tervlapon.

ÉPÜLETGÉPÉSZET

Víz, Szennyvízszerelés: 
A használati  víz  fogyasztás  mérője  telken  belül  a  személybejárat  mellett  kialakított 
aknában kap helyet.
A melegvíz ellátást a háztartási helyiségben elhelyezett 1500 l hőtároló tartály biztosítja.
A  keletkző  szennyvíz  a  telken  kialakított  zárt  10  m3-es  szennyvíztárolóban  kerül 
elhelyezésre.,  melyet  megfelelő  időközönként  üríteni  szükséges.  Elszállítását  csak 
megfelelő engedéllyel rendelkező vállalalkozó végezheti!

Csapadékvíz - elvezetés
Saját telken, a zöldfelületen lesz elszivárogtatva.

Elektromos ellátás
Az elektromos mérő a személybejárat melletti kerítésszakaszban kialakított elektromos 
mérőszekrényben  kap  helyet.  Külön  áramkört  kell  biztosítani  a  világításnak,  a 
villásdugók részére az állandóan üzemelő berendezéseknek és a riasztónak. Az épületen 
belül a vezetékeket vékony falú műanyagcsőben kell vezetni, műanyag elágazódobozok 
közbeiktatásával.  Egy  csövet  doboz  közbeiktatása  nélkül  maximum  kétszer  lehet 
megtörni.  Az  elektromos  vezetékek  1,5-es  és  2,5-es  műanyag  bevonattal  ellátott 
rézvezetékek lehetnek. 
A kapcsolatok kialakításánál kapcsolóelemet kell használni. A lámpatesteket, illetve azok 
elhelyezésére szolgáló dobozokat és kampókat külön terv alapján kell elhelyezni. 

Gázellátás:
Az épületben vezetékes gázellátás nem épül, mivel a tervezés ideje alatt az utcában a 
gerincvezeték kiépülése nem valósult meg.
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Fűtés:
ATMOS DC 22S faelgázosító kazán. Névleges teljesítmény tartomány 10-22 KW.
Épített kandalló e.gy. kandallóbetéttel. Névleges teljesítmény 8 KW.

Kémény:
Az alaprajzokon (E-1 és E-4) feltüntetett helyen és típussal.
Típus:  Schiedel UNI 22 a kazánház dél-nyugati falában.
Kitorkolási magasság: +5,80 m
Típus: 27/27 KM tégla köpeny Schiedel 20 béléscsővel a nappali és háztartási helyiség 
közös falában
Kitorkolási magasság: +7,10 m

Tartalékfűtés: 
Elektromos  hálózati  csatlakozóról  közvetlenül  működtethető  kis  teljesítményű 
elektromos hősugárzókról. Az elektromos hálózatot úgy kell megtervezni, hogy a fűtésből 
adódó többletterhelést biztonsággal elbírja.

Szellőzés:
Természetes,  közvetlen.  Minden  –  szellőzés  szempontjából  lényeges  –  helyiség 
rendelkezik közvetlen, homlokzati nyílászáróval, melyeken keresztül megoldott. 

A KIVITELEZÉS SORÁN MÛSZAKI VEZETÕI FELÜGYELET KÖTELEZÕ!

Felhívom az építtető-beruházó figyelmét, hogy a kivitelezés során, fentieken túl is a 
vonatkozó jogszabályok a tűz - és balesetvédelmi rendelkezések betartása kötelező. 
A kivitelezést, megfelelő műszaki ellenőri felügyelet mellett, a terveknek megfelelően 
szakemberek bevonásával szabad csak végeztetni!

Dévaványa, 2010. 04. 06. ............................................
Felföldi Attila

okl. tervező szakmérnök
TNSZ/BMÉK: É/2 04-0260/2013.
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HELYISÉG LISTA

Lakóépület:
Sorsz.: Helyiség neve: Padlóburkolat: Terület:

1 Előszoba mázas kerámia 4,41 m2

2 WC mázas kerámia 1,48 m2

3 Háztartási-helyiség mázas kerámia 3,81 m2

4 Nappali laminált parketta 21,71 m2

5 Étkező mázas kerámia 10,35 m2

6 Konyha mázas kerámia 9,56 m2

7 Kamra mázas kerámia 2,29 m2

8 Háló laminált parketta 11,91 m2

9 Gardrob laminált parketta 1,90 m2

10 Kózlekedő mázas kerámia 3,41 m2

11 Fürdő mázas kerámia 7,03 m2

12 Háló laminált parketta 9,30 m2

13 Háló laminált parketta 12,18 m2

 ÖSSZESEN: 99,34 m2

1 Fedett Terasz fagyálló kerámia 3,39 m2

2 Nyitott Terasz fagyálló kerámia 11,41 m2

Melléképület:
Sorsz.: Helyiség neve: Padlóburkolat: Terület:

1 Garázs simított beton 21,82 m2

2 Kazánház simított beton 3,27 m2

 ÖSSZESEN: 25,09 m2

FELFÖLDI ATTILA
okl. tervező szakmérnök. É/2 04-0260/2013

5510 Dévaványa, Kert u. 14.



10/9.
Kiss András és Kiss Andrásné

3300 Eger, Bartakovics u. 21/A. Fszt. 3.
LAKÓÉPÜLET ÉS MELLÉKÉPÜLET ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

a Körösladány, Fási u. 16. alatti 356 hrsz.-ú ingatlanon
Tervszám:2010/001/02

1.sz. Statisztikai adatlap

Az épület
hasznos

Létesítendő 
lakások

Az épület rendeltetése alapterülete,
 m2

(üdülőegység
ek száma)

db
Lakóépület
11.Egylakásos lakóépület 99,34 1
12.Kétlakásos lakóépület
13.Három- és többlakásos lakóépület 
14.Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás) 
20.Üdülőépület
Nem lakóépület
31. hivatali (iroda) épület
32. kereskedelmi ( nagy- és kiskereskedelmi) épület (bevásárlóközpont, ön-
álló üzlet, fedett piac, lakossági fogyasztócikk-javító hely, szervizállomás)
33. szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda, motel, panzió,
fogadó,  egyéb  nyaraló-pihenő  otthon,  tábor,  valamint  étterem,  kávéház, 
büfé)
34. oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, 
közművelődésre használt épület
35. közlekedési és hírközlési épület
36. ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem, csarnok, vágóhíd, 
sörfőzde, siló)
37. mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület (istálló, magtár, 
pince, üvegház)
38. egyéb nem lakóépület 25,09 1
40. Nem új épület (épületbővítés, átalakítás stb. során építendő új lakások)
 Gazdasági szervezet építkezése esetén az építtető törzsszáma (az adószám 
első nyolc számjegye):

FELFÖLDI ATTILA
okl. tervező szakmérnök. É/2 04-0260/2013
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Kiss András és Kiss Andrásné

3300 Eger, Bartakovics u. 21/A. Fszt. 3.
LAKÓÉPÜLET ÉS MELLÉKÉPÜLET ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

a Körösladány, Fási u. 16. alatti 356 hrsz.-ú ingatlanon
Tervszám:2010/001/02

ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP
Az építési tevékenység során keletkező hulladékokhoz

Építtető(k) adatai:
Név: 
Kiss András és Kiss Andrásné
Cím: 
3300 Eger, Bartakovics u. 21/A. Fszt. 3.

Vállalkozó adatai:
Neve:  Tappe Kdt
Címe: Mezőberény, Békési u. 2.
KÜJ, KIJ szám:

Dátum:

Dévaványa,
2010. 04. 06.

Az építési hely adatai:
Címe:  Körösladány, Fási u. 16.
Helyrajzi száma:  356
Végzett tevékenység: építési engedélyezési tervdokumentáció

Sor
szá
m

Építési hulladék Kezelési mód

A  hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás EWC kódszám Tömeg (t) Megnevezése Helyszíne

1. Kitermelt talaj

170504 2,40 Deponálás 3

2. Betontörmelék

170101 0,00

3. Aszfalttörmelék

170302 0,00

4. Fahulladék

170201 0,45 Elszállítás 1

5. Fémhulladék

170405 0,00

6. Műanyag hulladék

170203 0,00

7. Vegyes építési bontási hulladék

170904 1,30 Elszállítás 1

(osztályozás, darálás)

8. Ásványi eredetű építőanyag-hulladék

170107 0,00

Összesen: 4,15

FELFÖLDI ATTILA
okl. tervező szakmérnök. É/2 04-0260/2013

5510 Dévaványa, Kert u. 14.


	Az ingatlan helyrajzi száma	: 	356
	Lakóépület

