
1 
Építészeti kivitelezési műszaki leírás 
Érd, Alispán utca 8. Hrsz: 18981 

 

 

KIVITELEZÉSI  ÉPÍTÉSZETI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

 

 
 
Tárgy: 20 lakásos társasház építése 
Helyszín: Érd, Alispán u. 8. c-d sz. 18981 hrsz. 

Építtető:  
YESSBAU Kft. 
cím: 2481 Velence, Névtelen utca 24/26 
 

Tervező: 
Demjénné Lugosi Andrea 
cím: 1111 Budapest, Kruspér utca 7. 
telefon: 0036-309122017 
email: andreademjen@gmail.com 

 

2020. február 15. 



2 
Építészeti kivitelezési műszaki leírás 
Érd, Alispán utca 8. Hrsz: 18981 
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2/. RAJZJEGYZÉK 
  TERVLAP  
SZÁMA NEVE  LÉPTÉKE 
KT-E-01 KITŰZÉSI 

HELYSZÍNRAJZ 
 R00 1:200 

KT-E-02-1 PINCESZINTI 
ALAPRAJZ 

 R00 1:50 

KT-E-02-2 FÖLDSZINTI 
ALAPRAJZ 

 R00 1:50 

KT-E-02-3 1. EMELETI 
ALAPRAJZ 

 R00 1:50 

KT-E-02-4 2. EMELET 
(PENTHOUSE) 
ALAPRAJZ 

 R00 1:50 

KT-E-02-5 TETŐFELÜLNÉZETI 
ALAPRAJZ 

 R00 1:50 

KT-E-03-1 A-A METSZET  R00 1:50 
KT-E-03-2 METSZETEK  R00 1:50 
KT-E-03-3 METSZETEK  R00 1:50 
KT-E-04-1 HOMLOKZATOK  R00 1:50 
KT-E-04-2 HOMLOKZATOK  R00 1:50 
KT-E-04-3 HOMLOKZATOK  R00 1:50 
KT-E-05-1 LÉPCSŐTERV 

ALAPRAJZOK, 
METSZETEK 

 R00 1:20 

KT-E-06-AB0 ABLAK  R00  
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KONSZIGNÁCIÓ 
ELŐLAP 

KT-E-06-AB1 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB2 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB3 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB4 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB5 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB6 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB7 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB8 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB9 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB10 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB11 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB12 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB13 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB14 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB15 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB16 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB17 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB18 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB19 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB20 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB21 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB22 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB23 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB24 ABLAK  R00  
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KONSZIGNÁCIÓ 
KT-E-06-AB25 ABLAK 

KONSZIGNÁCIÓ 
 R00  

KT-E-06-AB26 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB27 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB28 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB29 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB30 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB31 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB32 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-06-AB33 ABLAK 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-07-AJK0 HOMLOKZATI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 
ELŐLAP 

 R00  

KT-E-07-AJK1 HOMLOKZATI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-07-AJK2 HOMLOKZATI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-07-AJK3 HOMLOKZATI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-07-AJK4 HOMLOKZATI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-07-AJK5 HOMLOKZATI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-07-AJK6 HOMLOKZATI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-07-AJK7 HOMLOKZATI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-07-AJK8 HOMLOKZATI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-07-AJK9 HOMLOKZATI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-08-AJB0 BELTÉRI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 
ELŐLAP 

 R00  

KT-E-08-AJB1 BELTÉRI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-08-AJB2 BELTÉRI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-08-AJB3 BELTÉRI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  
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KT-E-08-AJB4 BELTÉRI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-08-AJB5 BELTÉRI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-08-AJB6 BELTÉRI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-08-AJB7 BELTÉRI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-08-AJB8 BELTÉRI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-08-AJB9 BELTÉRI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-08-AJB10 BELTÉRI AJTÓ 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-09-LZS0 ZSALUZIA 
KONSZIGNÁCIÓ 
ELŐLAP 

 R00  

KT-E-09-LZS1 ZSALUZIA 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-09-LZS2 ZSALUZIA 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-09-LZS3 ZSALUZIA 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-09-LZS4 ZSALUZIA 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-09-LZS5 ZSALUZIA 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-09-LZS6 ZSALUZIA 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-09-LZS7 ZSALUZIA 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-09-LZS8 ZSALUZIA 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-09-LZS9 ZSALUZIA 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-09-LZS10 ZSALUZIA 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-09-LZS11 ZSALUZIA 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-09-LZS12 ZSALUZIA 
KONSZIGNÁCIÓ 

 R00  

KT-E-10-LK1 KÜLTÉRI 
ÜVEGKORLÁT 

 R00 1:20 

KT-E-10-LK2 KÜLTÉRI 
ÜVEGKORLÁT 

 R00 1:20 

KT-E-10-LK3 KÜLTÉRI 
ÜVEGKORLÁT 

 R00 1:20 

KT-E-10-LK4 BELTÉRI 
KAPASZKODÓ 

 R00 1:20 
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LÉPCSŐ 
OLDALÁNÁL 

KT-E-10-LK5 BELTÉRI 
ÜVEGKORLÁT 

 R00 1:20 

KT-E-10-LK6 KÜLTÉRI 
ÜVEGKORLÁT 

 R00 1:20 

KT-E-11-L1 ANGOLAKNA 
LEFEDÉSE 

 R00 1:20 

KT-E-11-L2 ANGOLAKNA 
LEFEDÉSE 

 R00 1:20 

KT-E-CSP-1 LIFTAKNA 
SÜLLYESZTÉK 
ALAPOZÁS 

 R00 1:5 

KT-E-CSP-2 ALAPOZÁS ALSÓ 
SAROK 

 R00  

KT-E-CSP-3 Tervlap  R00  
KT-E-CSP-4 Tervlap  R00  
KT-E-CSP-5 Tervlap  R00  
KT-E-CSP-6 Tervlap  R00  
KT-E-CSP-7 Tervlap  R00  
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3/. IGAZOLÁSOK 

 

3.01. Tervezési program 
 

A feladat egy 20 lakásos épület kiviteli tervének elkészítése a jogerős engedélyezési terv alapján. 
A telek Vt-1/l szabadon álló beépítési övezetbe tartozik. A 9/2016. (III.31.) Érd Megyei Jogú Város Helyi 

Építési Szabályzata 20. §. (4) bekezdése alapján az ingatlanra elhelyezhető rendeltetési egy- ségek száma: 

(Telek területe x szintterületi mutató) / 130, (2036 x 1,25) / 130 = 19,58 kerekítve 20 db, Tehát a 

telekre 20 lakás helyezhető el. 
 

3.01.1. Védettség 
 

A terület nem áll védettség alatt. 

 
3.01.2. Övezet 

 
Az építési övezet jele Vt-1/l. 

 
3.01.3. Telepítés (engedélyezési terv alapján): 

 
A tervezett épület telke a központhoz közel, jó infrastrukturális adottságokkal rendelkező területen 
helyezkedik el. 
A telek szabályos négyszög alakú,kis lejtésű. Két szomszédos telek összevonásával jött létre.  

A terület övezeti előírásai szerint lett az épület telepítve. Az oldalkertnél a megengedett érték 3,75 m, a 

tényleges érték 4,23 m ill. 8,85 m, a gépkocsi lehajtó rámpa támfalának külső éle a telekha- tártól 4,30 m. Az 

előkert 5,01 m, ami a két szomszéd épület előkertjének középértéke. A hátsókert megengedett értéke 7,50 m, 

a tényleges érték 7,96 m. 

 
Az épület alápincézett, földszint + 2 emeletes lesz. Beépítési módja szabadon álló. 

 

A lakásokhoz szükséges gépkocsi parkoló helyeket a pinceszinten alakítottuk ki jó részt (28 db). Néhány 
parkoló (2 db) kerül az előkertbe is, mivel a műszaki adottságok nem tették lehetővé az összes gépkocsi 
elhelyezését a legalsó épületszinten. 

A földszinten 8 db lakás, az 1. emeleten 8 db lakás, a 2. emeleten 4 db lakás létesül. Összesen 20 db lakás 

kerül kialakításra. 
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Törekedtünk a lakásokban a szükséges tároló helyiség kialakítására, de a műszaki adottságok miatt a 
lakások többségének külső tárolója lesz. Ezek a tároló helyiségek többségében a pince- szinten, de egy 
kisebb részük a felső szinteken helyezkedik el. 

 

A lakásokhoz belső kerékpár tároló is létesül a pinceszinti garázsban, akadálymentes használattal. Az emeleti 
szinteket a belső lépcsőházon kívül lifttel is meg lehet majd közelíteni. 

A lakások a zárt lépcsőházon keresztül, közlekedő folyosóról illetve közlekedő erkélyr ől közelíthe- tők meg. 

A földszinti lakások közül kettő közvetlenül a kert felőli teraszról, 6 db pedig belső közle- kedő folyosóról 

közelíthető meg. 

 
A lakások terasszal illetve erkéllyel rendelkeznek. 
A gépkocsi és a gyalogos forgalom elkülönítve lett tervezve. Kukatároló épület is létesül a gyalogos bejárat 

mellett. A közút kapcsolat kialakításánál figyelembe vettük a terepadottságokat. A kisebb lejtésű 

garázsrámpa érdekében a terület alacsony pontján lesz kialakítva az autós kapu. 

 

A 2. emelet területe kisebb, mint az alatta lévő szinteké. A fennmaradó területeken tetőteraszt alakítunk ki. 

 
3.01.1. Építészeti kialakítás 

 
Az épület monolit vasbeton pillérvázzal kerül kialakításra, monolit vasbeton födémlemezekkel. A 
pinceszinten a körítő fal 20 cm vastag monolit vasbeton anyagú lesz, feljebb a főfalak 30 cm vastag 
YTONG téglából készülnek. 

Lapostetős kialakítás lesz. Az épület függőleges tagolását különböző magasságú épületrészek 

hangsúlyozzák. 

Az épület meghatározó elemei lesznek majd: az utcai sarokerkélyek és a II. emelet tetőteraszos kialakítású 

tömegképzése. 

Általában vakolt homlokzatfelületek lesznek a házon fehér és szürke színben, de közlekedő sávok- ban illetve 

a 2. emeleten fenyő színű kerámia burkolat készül. 
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4/. ÉPÍTÉSZ ETI MŰSZAKI LEÍ RÁ S  

 

4.01. Előzmények 
 

Jogerős építési engedély száma: IR – 000064755/2018 
ÉTDR száma: 201700048038 
jogerőzés dátuma: 2018 február 16. 

 
4.02. Az építmény leírása(építési engedély alapján) 

 
Az épület 20 lakásos, alápincézett, földszint + 2 emeletes, lapostet ős lesz. Beépítési módja szaba- don álló. A 
telek szabályos négyszög alakú, minimális lejtéssel. 

A földszinten 8 db lakás, az 1. emeleten 8 lakás, a II. emeleten 4 db lakás létesül. Összesen 20 db kerül 

kialakításra. A lakások a lépcsőházból nyíló közlekedő erkélyről illetve folyosóról közelíthetők meg, a 

földszintiek közül 2 közvetlenül a közlekedő teraszról, 3 pedig az innen nyíló közlekedőből érhet ő el. A 

lakások terasszal illetve erkéllyel rendelkeznek. 

A lakásokhoz szükséges tároló helyiségek a nagy része pinceszinten lesznek kialakítva, de a né- hány a 

felső szinteken is elhelyezésre kerül. 

A lakásokhoz szükséges gépkocsi parkoló helyek nagy részét szintén a pinceszinten alakítottuk ki (28 db). 

Két db gépkocsi beálló pedig az előkertbe kerül, mivel a műszaki adottságok nem tették lehetővé az összes 

gépkocsi elhelyezését a legalsó épületszinten. A garázsba az autók az utcáról egy rámpán keresztül 

hajthatnak be. 

A lakásokhoz belső kerékpár tároló is létesül a pinceszinten a garázsból megközelíthetően, aka- 

dálymentes használattal. Az emeleti szinteket a belső lépcsőházon át lehet majd megközelíteni. 
 

A gépkocsi és a gyalogos forgalom elkülönítve lett tervezve, az épület két oldalán. Az útvonalak   
térburkolaton illetve rámpán át közvetlenül az utcáról közelíthetők meg. A kukatároló a gyalogos kapu 
mellett helyezkedik el. 

 

A 2. emelet területe kisebb, mint az alatta lévő szinteké. A fennmaradó területeken tet őteraszt illet- ve 
extenzív zöldtetőt alakítunk ki. 

 

Az épület követi a telek hosszú alakját észak-déli irányban, ezért a lakások bejárata keleti, a nap- pali és 
hálószobák nyugati tájolásúak, kivéve az épület két végét, ahol északra és délre tájolt szo- bák is találhatók. 
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4.03. Kerti pergola funkciója 

 
A telek DNy-i részén pihenő területet alakítunk ki térburkolatokkal, szükség szerint padokkal, mely- nek egy 
része felett árnyékoló funkciójú pergola létesül fa és fém szerkezetből. 
Ez az építmény semmilyen szerkezeti kapcsolatban nem lesz a lakóépülettel.  

 

4.04. Alapadatok 
 

Alispán utca 8cd tervezett 
érték 

megengedett ér- 
ték 

A telek övezeti besorolása: Vt-1/l 
A telek területe: 2 036 m2 2036 m 2 
Beépített alapterület:  
A telek beépítettségi mutatója: 

830,60 m2 
40,80 % 

1018,00 m2 
50,00 % 

Szintterület: 
Szintterületi mutató:  

1729,78 m2 
0,850 

2545,00 m2 
1,250 

Zöldfelület: 
Zöldfelület mutató: 

746,41 m2 
36,66 % 

610,80 m2 
30,00 % 

Építménymagasság: 7,40 m 7,50 m 
Földszinti padlómagasság ±0,00 Balti magassága: 121,60 mBf 

 

4.05. Parkolási mérleg 
 
Az épület 20 lakásos, melyhez a helyi rendelet szerint 30 db parkoló kialakítása szükséges telken belül. 
Ebből 28 db kerül elhelyezésre a pinceszinti garázsban, melyek közül 4 db csökkentett méretű. 2 db kerül 
az oldalkertbe, a helyszínrajzon jelölt helyre, közülük 1 db a mozgássérültek számára lesz kialakítva. 

 

4.06. Telekre kerülő csapadék elvezetése 
 
Az épület lapostet ős, belső vízelvezetéses. A csapadék elvezetése zárt ciszternába történik. Melyet a tervezett 
kukatároló alatt alakítunk ki. 

A burkolt felület 1289,59 m2. Ehhez szükséges ciszterna térfogat 1289,59/15=85,97, azaz 86 m3. Tervezünk 

1 db 3,45*12,25=42,26m2-es alapterület ű 2,1 m mély ciszternát. Így a tervezett ciszter- 
na térfogat 88,75 m3. Monolit vasbeton doboz szerkezet 30 cm-es falvastagsággal, 2 réteg kent 
szigeteléssel ellátva. 
Az esővíz tározókba méretezett csőrendszer vezeti be a csapadékot. A tetők belső vízelvezetésű- ek, a 
térburkolatok, járdák lejtetve vannak és fagyálló összefolyók lesznek bennük kialakítva, me- lyek a 
ciszternába vezető csővezetékekhez kapcsolódnak. 
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Az építmény az oldalkerti pergola alatt kerül elhelyezésre, térburkolattal ellátva. A helyszínrajzon jelöltük. 

 
4.07. Tervezett épületszerkezetek 
  
. 
Alapozás: monolit vasbeton sáv és pontalap a pincefalak és pillérek alatt. 
 
Pillérek: a teremgarázs kialakíthatóságát födémlemez belső alátámasztását monolit vasbeton pillérekkel 
oldjuk meg. Ezen kívül néhány helyen a körít ő falakban 25*25 cm-es, a közbülső f ő- falakban 100*20 cm-es 
vasbeton pillérek is készülnek statikai kiviteli terv alapján. 
 
Tartó falak: 30 cm vastag YTONG falazóblokkból készülnek a felsőbb szinteken, méretezett Dryvit 
hőszigetelő rendszerrel ellátva. A lakáselválasztó falak fokozott hang- szigetelésű SILKA falazóelemből 
készülnek, terhet nem viselnek. A pincei fal 20 cm vas- tag monolit vasbeton falak készülnek XPS 
szigeteléssel. 
 
Födém: 22 cm vastag monolit vasbeton födémszerkezetek készülnek. A zárófödém is 22 cm vastagságú, 
melyre 25-35 cm vastag lépésálló polisztirol hab lemez hőszigetelés kerül. 
Belső lépcső: monolit vasbeton szerkezet ű, nagyszilárdságú csúszásmentes kerámia burkolat- tal. 
Hangszigetelő kapcsolattal illeszkedik a födém és fal elemekhez. 
Válaszfalak: 10 cm vastag Ytong válaszfallapok. 

 
Nyílászárók: a mellékelt konszignáció szerint fóliázott műanyag, hőszigetelő üvegezéssel.  

 
Kémény: az épülethez egy gázkazán tartozik, mely a legfelső szinten lesz elhelyezve. A kazánhoz szerelt 
kémény fog csatlakozni 125/80 mm-es külső, illetve belső átmérővel. A lapostet ő fölé 60 cm-rel fog nyúlni. 
Tisztítása a harmadik emeleti szinten lévő lapostet őn történik. Erre a tetőre a lépcsőházból lehet kijutni. 
 
Bádogozás: attika szegélyek sötétszürke  lemezből készülnek majd 
 
4.08. Felületképzések 

 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 

 

Falfelületek: a homlokzatokon hőszigetelés fölött fehér szilikon vakolat lesz.  

A világos fa erezetű és a sötétszürke kerámia burkolatok a terve megjelölt helyeken váltják egymást 

Nyílászárók: antracit szürke színű műanyag nyílászárók. Lábazat: szürke műgyanta bevonattal 

készül 
Falburkolat: fenyő erezetes kerámia burkolat 
Bádogozás: sötétszürke cinklemez  

 
Korlátok: szürke acél zöld üveg homok fúvott üveggel
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Az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelmények: 
Az OTÉK vonatkozó követelményeinek a terv az alábbi táblázatban megadott szempontok teljesítésével 
megfelel. 

  Vizsgálandó Vizsgált szerkezet, 
szempontok 

Állékonyság, mechanikai 
szilárdság 

Statikus terhelések 

Alapozás, tartófalak, 
pillérek, födém, 
fedélszerkezet 

Úsztatott burkolatok 

Dinamikus 
terhelések 

Merevítőrendszer 
földrengésre 

Hőterhelések Nincs mértékadó hatás 

Nedvesség hatása Nincs mértékadó hatás 

Felületre ható ütés Homlokzati burkolatok, 
válaszfalak 

Koptatóhatás Burkolatok 
Felületre ható 

pontszerű Melegburkolatok 

Felületre ható 
vonalszerű Melegburkolatok 

 

Tűzbiztonság 

Teherhordó 
képesség - R Tartószerkezetek 

Integritás - E Határolószerkezetek 
Izoláció - I Határolószerkezetek 

 Sugárzás - W Nincs mértékadó hatás 

Mechanikai hatás - 
M Nincs mértékadó hatás 

Önzáródás - C Nincs mértékadó hatás 

Füstáteresztés - S Nincs mértékadó hatás 

Koromtűzzel 
szembeni ellenálló 

képesség - G 
Nincs mértékadó hatás 

Üzemképesség 
fenntartása - P, PH Nincs mértékadó hatás 

Tűzvédő képesség - 
K Nincs mértékadó hatás 

Füstelvezetés Nincs mértékadó hatás 
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Tűzterjedés Nincs mértékadó hatás 

Menekülési idő Nincs mértékadó hatás 

Megközelíthetőség, 
oltás technikai 

feltételei 

Telek megközelítése, 
oltóvíz biztosítás 

 

Higiénia, egészségvédelem, 
környezetvédelem 

Légszennyező és 
más veszélyes 

anyagok keletkezése 
Nincs mértékadó hatás 

Veszélyes sugárzás Nincs mértékadó hatás 

Szennyezett víz, 
föld, szilárd és 

folyékony hulladék 
Nincs mértékadó hatás 

Elektrosztatikus 
feltöltődés Nincs mértékadó hatás 

Vízellátás Közműcsatlakozás 

Tisztíthatóság és a 
karbantarthatóság 

Burkolt felületek anyaga, 
megközelíthetőségek 

Gyártás, beépítés 
során keletkező 

veszélyes anyagok, 
sugárzások 

Hulladékelszállítás módja 

Megsemmisítés, 
újrahasznosítás Nincs követelmény 

 

Vegyi hatások 

Vegyszerállóság Nincs kiemelt 
vegyihatás 

Kapcsolódó szerkezetek 
kölcsönhatása 

Kapcsolódó 
szerkezetek, 
rétegrendek 

egymásra hatása 

Korrózió 

Acél és 
betonszerkezetek 

környezeti osztálya 
szerinti értékelés 

 

Biológiai hatások 

Baktérium állóság 
Konyha és 

fürdőszobai 
burkolatok 

Penész és 
gombaállóság Faszerkezetek 

Kártevőmentesség Faszerkezetek 
 

Zaj és rezgésvédelem Léghang gátlás Külső és belső 
határolószerkezetek 
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Lépéshang (testhang) 
gátlás 

Nincs mértékadó 
hatás 

 
  Vízszigetelő képesség Vízszigetelések 

  Páravezetés Külső 
határolószerkezetek 

  Abszorpció Külső 
határolószerkezetek 

Nedvesség, pára elleni védelem 

Nedvesség hatása 
térfogatra Faszerkezetek 

Nedvesség hatása 
mechanikai jellemzőkre Faszerkezetek 

Nedvesség hatása 
hőtechnikai jellemzőkre 

Külső 
határolószerkezetek 

rétegei 
Fagyállóság Kültéri burkolatok 

 

Komfort igények 

Léghőmérséklet Helyiség 
hőmérsékletek 

Páratartalom Helyiség relatív 
páratartalom 

Sugárzási viszonyok Nincs mértékadó 
hatás 

Légáramlás Helyiség szellőzés 

Légállapot Helyiség komfort 
zóna ellenőrzés 

Fényviszonyok 

Előírt 
megvilágítások, 
természetes fény 

biztosítása 

Színhatások Nincs mértékadó 
hatás 

 
 

Biztonságos használat 

Csúszásmentesség Padlóburkolatok 

Elbotlás, mellélépés 
Lépcsők, 

burkolatcsatlakozások, 
szintkülönbségek 

Leesés Lépcsők, teraszok, 
szintkülönbségek 

Ütközés, fejsérülés 
Padlás és pincelejárat, 

nyitott állapotú 
nyílászárók 

Közlekedés, szállítás 
helyigény, beszorulás 

lehetősége 

Helyiség ajtók, ablakok 
mérete, korlátok, áttört 

szerkezetek 
Égési sérülés - 

felületi 
hőmérsékletek 

Nincs mértékadó hatás 
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Fényhatás-káprázás-
stroboszkópikus 

hatás 
Nincs mértékadó hatás 

Áramütés Elektromos hálózat, 
földelések 

Villámvédelem Villámvédelmi 
rendszer 

Robbanás  Nincs mértékadó hatás 

Karbantarthatóság, 
kezelhetőség 

Szerkezetek, felületek 
biztonságos 
elérhetősége 

 

Akadálymentesség 

Közlekedési útvonalak 
akadálymentessége 

Nincs mértékadó 
hatás 

Információs feltételek Nincs mértékadó 
hatás 

 

Hővédelem, energia hatékonyság 

Helyi klimatikus 
viszonyok 

Tájolás, benapozás, 
árnyékvetés, 

szélviszonyok, 
helyi 

átlaghőmérséklet 

Energia ellátási 
lehetőségek 

Alternatív 
energiaalkalmazásá

nak vizsgálata, 
közműadottságok 

Energia igények Összesített 
energetikai mutató 

Hőszigetelés Költségoptimalizált 
szint biztosítása 

Hőtárolás 
Nyári túlmelegedés 

kockázatának 
ellenőrzése 

Légáteresztés 

Nyílászárók 
légáteresztő 
képessége, 

csatlakozások 
zárása 

Légcsere 

Komfort zóna 
ellenőrzés, légcsere 

veszteség 
meghatározás 

Hősugárzási 
viszonyok 

Transzparens 
szerkezetek 

sugárzási viszonyai 
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Előállítási, beépítési, 
üzemeltetési, 

újrahasznosítási és 
megsemmísétési 

energia 

Költségoptimalizált 
szint biztosítása 

 
 

 
4.09. Tervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-jellemzők meghatározása 
 
Az építési termék építménybe történő betervezésénél a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet alapján az 
építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól 4. § (3) bekezdése szerint egyértelműen beazonosítható építési 
terméket jelöltünk meg, ami egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, ahol nem 
jelöltünk meg terméket, ott a 4. § (4) bekezdés 
b) c) és f) pontjai szerint megadtuk a felhasználás szempontjából legjellemzőbb elvárt termékjel- lemzőit. 
Az épületbe beépített minden anyagnak és szerkezetnek hazai -ÉMI- alkalmassági bizonyítvánnyal kell 
rendelkeznie, emellett az anyagok, szerkezetek és ezek beépítési módja ki kell elégítse a haszná lati, az 
egészség-, munka és balesetvédelmi, valamint a tűzvédelmi előírásokat.  
 
1. Előre gyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton-termékek  
Nem létesül 
 
2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok 
Garázskapu: 
Típus: pl.: Hörmann 
Méret: terv szerint 
Profil: gyári 
Felületkezelés: gyári porszórt 
Tűzállósági / füstgátlási köv.: nincs 
Külső nyílászárók, műanyag: 
Típus: pl.: 
Méret: terv szerint 
Léghanggátlás teljes szerkezetre: R’w + Ctr ≥ 32dB 
Hőátbocsátás teljes szerkezetre: U ≤ 1,1 W / m2K 
Profil: hőhídmentes műanyag szerk. 
Felületkezelés: gyári 
 
Üveg: Ug ≤ 0,7 W / m2K 
Párazárás a nyílászáró kerületén 
Tűzállósági / füstgátlási köv.: nincs 
Belső ajtók: 
Jellemzően, utólag szerelhető fa tokkal, 3 részes nikkelezett pánttal, rozsdamentes kilinccsel, zárral. 
Méret: terv szerint 
Léghanggátlás teljes szerkezetre: - 
Hőátbocsátás teljes szerkezetre: -
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Profil: utólag szerelhető fa tok, forgácslap betétes tömör ajtólap 
Felületkezelés: gyári 
Zár: megrendelői igény szerint 
Kilincs: megrendelői igény szerint 
Tűzállósági / füstgátlási köv.: nincs 
 
3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőz 
szigetelési célra) minden felhasználási területre 
Üzemi víz elleni szigetelés: 
A vizes helyiségekben a greslap burkolatok alatt közvetlenül burkolható kenhető vízszigetelés 
készül 
(pl.: 0,2 cm Mapei MAPELASTIC kétkomponenses kent vízszigetelési rendszer). A burkolat az 
MSZ 
EN 12004 szerinti C2TE minőségi osztályú ragasztóval lesz ragasztva, valamint MSZ EN 13888 
szerinti CG2/Ar/W minőségi osztályú vízlepergető (DropEffect) és gombaölő adalékos 
(BioBlock) fugatömítéssel készül. A lábazat és padlófelület csatlakozásainál 
gombásodás-gátló ecetsavas 
rugalmas szilikon fugatömítést terveztünk. 
A bevonat-szigetelés az oldalfalakra a csempeburkolat magasságáig felhordásra kerül, a hajlatokban 
a rendszerhez tartozó rugalmas hajlaterősítő szalagokkal erősítve (pl.: Mapei MAPEBAND 
gumírozott hajlaterősítő szalag). 
Csapadékvíz elleni szigetelés: 
Az erkélyeken a greslap burkolatok alatt közvetlenül burkolható kenhető vízszigetelés készül (pl.: 
0,2 
cm Mapei MAPELASTIC kétkomponenses kent vízszigetelési rendszer). A burkolat az MSZ EN 
12004 szerinti C2TE minőségi osztályú ragasztóval lesz ragasztva, valamint MSZ EN 
13888 szerinti CG2/Ar/W minőségi osztályú vízlepergető (DropEffect) és gombaölő 
adalékos (BioBlock) 
fugatömítéssel készül. A lábazat és padlófelület csatlakozásainál gombásodás-gátló ecetsavas 
rugalmas szilikon fugatömítést terveztünk. A bevonat-szigetelés az oldalfalakra a 
lábazatburkolat magasságáig felhordásra kerül, a hajlatokban a rendszerhez tartozó 
rugalmas hajlaterősítő 
szalagokkal erősítve (pl.: Mapei MAPEBAND gumírozott hajlaterősítő szalag). 
4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek  
 
Homlokzati EPS hőszigetelés, általános helyen, a homlokzati vakolatrendszer részeként: 
Típus: Üzemben, tömbben habosított és expandált polisztirol habanyag táblák, pl.: Bachl Nikecell 
EPS 80H 
Vastagság: 10 cm 
Deklarált hővezetési tényező: 0,039 W/mK 
Rögzítés: ragasztással és dűbelezéssel, gyártó utasításai szerint 
Homlokzati XPS hőszigetelés, lábazaton, a homlokzati vakolatrendszer részeként: 
Típus: Préselt felületű extrudált polisztirol hőszigetelő lemez, Bachl Perimeter 
Vastagság: 15 cm 
Deklarált hővezetési tényező: 0,035 W/mK 
Rögzítés: ragasztással és dűbelezéssel, gyártó utasításai szerint 
Ásványgyapot hőszigetelé zárófödémre: 
Típus: pl.: Rockwool Airrock LD 
Vastagság: 30 cm 
Deklarált hővezetési tényező: 0,037 W/mK 
Lépésálló ásványgyapot hőszigetelés közbenső födémben: 
Típus: pl.: Rockwool Steprock ND 
Vastagság: 4 cm 
5. Szerkezeti teherhordó elemek, szerkezeti illesztéseknél használt csapok 
Lásd Tartószerkezeti tervfejezet 
6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek 
 
Típus pl: Gyári cső a csőben rendszerű 
Kémény alkatrészek, szerelvények és támaszelemek: EUROCODE 2 szerint 
Alkatrészek, szerelvények és kitorkoló elemek áramlási ellenállása: EN 13384-1 szerint 
Harmonizált műszaki előírások: MSZ EN 13063-2:2012 és MSZ EN 13063-3:2012 
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13. Szerkezeti faanyagok / elemek és segédanyagaik  
lásd Tartószerkezeti tervfejezetben 
 
16. Betonhoz alkalmazott betonacél és feszített acél (és segédanyagaik), utófeszítő rendszerek 
lásd Tartószerkezeti tervfejezetben 
 
17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, 
segédanyagok Homlokzati falak: 
Típus: Ytong 
Nyomószilárdság Kategória:  
1 Fekvőfelületre merőleges: N/mm² 11 Oldalirányú, falsíkban: N/mm² NPD Oldalirányú, 
falsíkban 2: N/mm² NPD Tapadószilárdság: N/mm² 0,15 
Hővezetési tényező, λ10,száraz,elem: W/(m·K) 0.16 Meghatározási mód EN 1745:2012 sz.: P5 
Páraáteresztő képesség: - µ = 5/10 
Tartósság, fagyhatással szemben: kategória F0 
Vízfelvétel: % NPD Kezdeti vízfelvétel: kg/(m²·min) NPD 
Aktív oldható sótartalom: kategória S0 Nedvesség okozta alakváltozás: mm/m NPD 
T űzveszélyesség: osztály A1 
Válaszfalak: 
Típus: Ytong 
Nyomószilárdság Kategória:  
1 Fekvőfelületre merőleges: N/mm² 5 Oldalirányú, falsíkban: N/mm² NPD Oldalirányú, 
falsíkban 2: N/mm² NPD Tapadószilárdság: N/mm² NPD 
Hővezetési tényező, λ10,száraz,elem: W/(m·K) 0.33 Meghatározási mód EN 1745:2012 sz.: P5 
Páraáteresztő képesség: - µ = NPD Tartósság, fagyhatással szemben: kategória F0 Vízfelvétel: % 
NPD Kezdeti vízfelvétel: kg/(m²·min) NPD Aktív oldható sótartalom: kategória S0 Nedvesség 
okoz- ta alakváltozás: mm/m NPD 
T űzveszélyesség: osztály A1 
 
19. Padlóburkolatok  
 
A padlóburkolatoknak vízzel moshatónak kell lenniük. 
Greslap padlóburkolat 30 x 30 cm, általános helyen: 
Lap: szárazon sajtolt, anyagában színezett kerámia lapburkolat 
Méret: 30 x 30 cm 
Vastagság: 0,75 cm 
Vízfelvétel: ≤ 0,5 % 
Hajlítószilárdság: ≥ 32 N / mm2 
Ragasztási szilárdság, cementkötéssel: 0,5 N/mm2 
Csúszásgátlás: R9 
Aljzat: aljzatbeton, padlófűtéssel 
Greslap padlóburkolat 30 x 30 cm, vizes helyiségben: 
Lap: szárazon sajtolt, anyagában színezett kerámia lapburkolat 
Méret: 30 x 30 cm 
Vastagság: 0,75 cm 
Vízfelvétel: ≤ 0,5 % 
Hajlítószilárdság: ≥ 32 N / mm2 
Ragasztási szilárdság, cement kötéssel: 0,5 N/mm2 
Csúszásgátlás: R11 
Szín, felület: struktúrált; szürke és halványszürke; tervezővel kivitelezés során egyeztetni szükséges 
Aljzat: aljzatbeton, padlófűtéssel 
Greslap padlóburkolat 30 x 30 cm, erkélyeken: 
Lap: szárazon sajtolt, anyagában színezett kerámia lapburkolat 
Méret: 30 x 30 cm 
Vastagság: 0,75 cm
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Vízfelvétel: ≤ 0,5 % 
Hajlítószilárdság: ≥ 32 N / mm2 
Ragasztási szilárdság, cement kötéssel: 0,5 N/mm2 
Csúszásgátlás: R11 
Fagyállóság: fagyálló 
Szín, felület: struktúrált; szürke és halványszürke; tervezővel kivitelezés során egyeztetni szükséges 
Aljzat: aljzatbeton 
Lábazatok: 
A padlóburkolatra vonatkozó előírások érvényesek 
 
21. Belső és küls ő fal- és mennyezetburkolatok, belső válaszfalrendszerek 
Kerámia falburkolat: 
Lap: szárazon sajtolt, anyagában színezett kerámia lapburkolat 
Méret: megrendelői igény szerint 
Vastagság: 0,75 cm 
Vízfelvétel: ≤ 0,5 % 
Hajlítószilárdság: ≥ 32 N / mm2 
Ragasztási szilárdság, cementkötéssel: 0,5 N/mm2 
Szín, felület: fehér 
Burkolati minta: hálóba rakva, derékszögű rendszerben 
22. Tet őburkolatok, tető-felülvilágítók, tet őablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek Beton 
tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: 
Típus pl: Bramac Duna Lumino 
Anyaga: beton 
Mechanikai szilárdság, hajlító törőerő: ≥ 220 daN 
Tűzvédelmi osztály: A2-s1,d0 
Vizzáróság: 20 óra 
MSZ-EN 490:2011 
26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek 
Helyszíni betonozási munkák: 
lásd: Tartószerkezeti tervfejezet, kivéve: aljzatbetonozás 
Aljzatbeton:  
Dilatáció: Az aljzatot dilatálni kell a falak mentén és a burkolati dilatációknál. A dilatáció 
mérete padlófűtéses aljzatoknál 10 mm. 
Padlófűtési adalékos cementesztrich hálóvasalással: 
Vastagság: 6 cm 
Típus: úsztatott esztrich 
Falcsatlakozás: rugalmas peremszigetelés 
Lejtés: általános helyen: nincs, zuhanyzóban: 1,3 % 
Nyomószilárdság(28 napos):nagyobb, mint 20 N/mm2 
Hajlító-húzószilárdság (28 napos): nagyobb, mint 4 N/mm2 
Hővezetési tényező: ~ 1,4 W/mK 
Egyéb: padlófűtési csőhálózat fölött min. 40 mm takarás 
Belső vakolatok: 
Vékonyágyazó habarcs és glettelés. 
Külső vakolatok, kültéri vékonyvakolati rendszer EPS és XPS hőszigetelő táblán: 
Hőszigetelés: lásd 4.pont 
Tapaszréteg: Gyárilag előkevert, ásványi, kész, száraz ragasztóhabarcs kézi és gépi felhasználásra - 
Páraáteresztő simító- és ragasztóhabarcs külső térben történő alkalmazásra 
- Maximális szemnagyság: 0,6 mm 
- Hővezetési tényező (λ): 0,8 W/mK 
- Pára diffúziós ellenállási szám (μ): Kb. 18 
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- Javasolt vastagság: 2-3 mm 
Erősítőréteg: Lúgálló erősítő háló nagy felületekre, rendszerelem; rácsosztás: 4 x 4 mm (felületi 
tömeg: nagyobb, mint 145 g/m2; húzószilárdság: nagyobb, mint 2000 N/50 mm) 
Színvakolat : Felhasználásra kész, paszta állagú, ásványi, káli-vízüveg kötőanyagú vékony színes 
fedővakolat, megjelenésében kapart hatású kivitelben 
- Összetétel: Káli-vízüveg, ásványi töltő anyagok, pigment, adalékszerek, víz 
Él védők: 
Anyag: Horganyzott acélprofilok 
Típusok: Lábazati indítóprofil, hőhíd megszakító alátéttel rögzítve  
Sarokprofil műanyag hálóval ellátva 
Vízcsöppentők 
Ablakcsatlakozó profil vagy szalag 
Egyéb anyagok jellemzői a kiviteli tervekben kerülnek meghatározásra. 

 
4.12. Munkavédelem : külön munkavédelmi terv készül 
Általános előírások: 

A létesítéssel kapcsolatos munkavédelem legfontosabb rendeletei, előírásai és szabványai: - 1993 évi 
XCIII. törvény a munkavédelemről 
    

5.01. Építményérték számítás 
 

245/2006 (XII. 05.) Kormányrendelet értelmében meghatározva: 
 

Építményérték számítás 
 terület, térfogat egységnyi érték, Ft érték, Ft 
felépímény hasz- 
nos területe 

1422,39  m2 140 000 199 134 600 

teraszok, erkélyek 318,07  m2 40 000 12 722 800 
földalatti ép. rész 748,52  m2 10 000 7 485 200 

építményérték összesen 219 342 600 

 

6/. ALTERNATÍV ENERGIAELLÁTÁS 
Az épület alternatív energiaellátásának megvalósítási elemzése a7/2006. (V. 24. ) TNM rendelet 
szerint: 
Első ütemben az építtető szoláris rendszerek telepítését nem tervezi a magas költségek miatt. Má- 
sodik ütemben történhet nap kollektorok és napelemek telepítése a lapos tetőre. Ehhez a villamos és 
gépészeti vezetékek kiépítésre kerülnek. 
 
Biomassza alapú energia ellátás, kapcsolt hő és villamos energia termelés, tömb és távf űtés, hű- tés, 
hőszivattyús energia ellátás egyelőre nem szerepel ez építtető tervei között a jelent ős bekerü- lési 
költségek miatt. 
 
7/. ZAJ ÉS REZGÉS VÉDELEM 
 
A tervezett épülethez közeli vasúti sínen közlekedő vasúti szerelvények által okozott zaj és rezgés 
az épület szerkezeti elemeit fokozott mértékben fogja terhelni. 
Ezért a határoló elemeket úgy alakítjuk ki, hogy a lakóterekben a zajterhelés az előírásoknak meg- 
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felelő legyen. 
Emellett a vasúti közlekedés okozta rezgésekből keletkező dinamikus terhelésekre az épület tartó- 
elemei méretezve lesznek. Monolit vasbeton pillérváz és vázkerámia készül, melynek minden egyes 
eleme a fokozott dinamikus terhelésre méretezve lesz. 
Fokozott zajszigetelő tulajdonságú expandált polisztirolhab lemez kerül a homlokzatokra, mégpe- 
dig az Austrotherm AT-HR jelű termék 14 cm-es vastagsággal.  
Szabványos termékjelölés EPS – EN 13163 –T1 – L2 – W2 – S2 – P5 – DS(70,-)1 – BS100 - 
DS(N)2 – TR100.   
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A bejárati ajtók mindenképen műanyagból fognak készülni, fokozott zajszigeteléssel, 
tömítéssel. 
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Szerkezeti fal: 

Vb oszlopok között Ytong HML 300 NF+GT 

Az Ytong építési rendszer igen korszerű és teljes mértékben versenyképes, sőt jobb tulajdonságokkal 
rendelkezik, mint a hagyományos elemekből épített épületek. Amikor az árat nézzük, nem az a döntő, hogy 
1 m2 nyers falazat mibe kerül, hanem mibe kerül ugyanez a falazat bevakolva és a szükséges 

hőszigeteléssel együtt. 
A kész ház költségének kb. 4-5%-át jelenti a falazat. Mivel kicserélhetetlen, nem szabad ezzel spórolni. Az 
alábbi segítségére lehet   abban, hogy a megfelelő építőanyagok ki tudja választani: 

• Hőszigetelés - Az Ytong ház kiegészítő hőszigetelés nélkül megfelel a hőtechnikai követelményeknek. 
Energiamegtakarítást tesz lehetővé, és nem szennyezi a környezetet. 
• Zajvédelem - Az Ytong házakra a csendes és nyugalom jellemző. A környező zajt nagyobb 
mértékben csillapítja, mint a hagyományos építési rendszerek. 
• Komfortérzet - Jó hőcsillapító tulajdonságú, ezért a környezet hőmérsékletében bekövetkező 
változásokat lassan adja át a belső térnek, így növeli a komfortérzetet. 
• Tűzvédelem - az Ytong nem éghető. Kell ennél több? 
• Megmunkálás - Az Ytong elemeket nagyon könnyű megmunkálni, ezzel felgyorsítja az építkezés 
menetét. Ráadásul kevesebb hulladék is keletkezik. 
• Nyomószilárdság - stabil, masszív házat építhet az Ytong építési rendszer segítségével. 
• Környezetvédelem - Az Ytong természetes és újrahasznosított alapanyagokból áll, nem tartalmaz 
káros anyagokat, és az előállítás energia szükséglete is viszonylag alacsony. 
• Területnyereség - az Ytong rendszert használva ugyanakkora beépített területen nagyobb hasznos 
tér alakítható ki, mivel vékonyabb falakkal is ugyanolyan hő-és hangszigetelés érhető el, mint a 
hagyományos elemekkel. 
• Súly, önsúly - az Ytong elemek a meglevő tartószerkezeteket kevésbé terhelik, így felújításhoz, 
bővítéshez is kiválóan alkalmas. 

• Időjárásálló 
• Kimagasló, állandó minőség a szigorú minőségellenőrzésnek köszönhetően. 
 
 
 
 
SILKA Hanggátló falazóelem HML 300 NF+GT 
 

• A Silka falazóelemek felhasználható lakó-, közösségi, és ipari épületek teherhordó és vázkitöltő falaként, 
illetve akusztikai falazatként. 
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• A nagy tömegnek köszönhetően a külső és belső mészhomoktéglafalak jó hőcsillapítással rendelkeznek, így 
kiküszöbölik a hőingadozásokat, valamint ugyanezen tulajdonságának köszönhetően igazi hanggátló tégla. 

• Mivel a Silka nem éghető, ezért kiválóan alkalmas tűzfalak építésére. 
• Nútféderes, megfogóhornyos kialakítása egyedülálló építéstechnológiai előnyöket biztosít a felhasználó 

számára. A Silka elemeken ergonómiai szempontok szem előtt tartásával kialakított megfogóhorony és a 
korlátozott elemtömeg a falazás műveleteit még gyorsabbá teszi, a nútféderes kialakítás pedig 
szükségtelenné teszi a függőleges fugák habarcsolását. 
 

Lépcsőszerkezet: 
Leier előregyártott vb lépcsőszerkezet: 
A rendszer lényeges előnye, hogy elhelyezése után a szerkezet azonnal használatba vehető. Alkalmazása 
gazdaságos, mivel a helyben öntött lépcsőkkel ellentétben egyáltalán nincs szükség zsaluzásra, és a lépcső az 
előre gyártott termékek minden előnyét magában hordozza. 
Leier egyenes karú lépcső legfőbb előnyei: 

• azonnal használható, esztétikus 
• méretpontos 
• könnyen burkolható 

A lépcsőkar alsó felülete nem igényel vakolást, a járófelület és a homloklap pedig közvetlenül burkolható. 
Az előregyártott lépcső nagy előnye, hogy beépítés után azonnal elláthatja a végső feladatát, azaz a szintek 
közötti közlekedést. A lépcsőkar, beépítése során, nem igényel kiegészítő alátámasztást. 
A klasszikus, egyenes geometriájú lépcsőket széles választékban gyártjuk, a belépőszélesség:25,5-29,5 cm, a 
fellépőmagasság pedig 16-18,5 cm intervallumba eső méretekkel. A lépcsőkar szélessége maximum 250 cm 
lehet. 
Speciális szerkezeti esetekben (Pl: a lépcsőkarok mellett nincs teherhordó szerkezet, vagy három, illetve 
négykarú lépcsőházi elrendezés esetén) szükséges lehet a lépcsőkar pihenővel együtt történő legyártása. 
Ez esetben a pihenőlemez geometriája max:150x150 cm lehet. 

 

 

8/. TOVÁBBI F EJ E Z E T E K LISTÁJA 
 

Külön dokumentációban találhatók az alábbi munkarészek: 
 

•Költségvetés 
•Rétegsorrendek 
•Munkavédelmi terv 
•Helyiség kimutatás 
•Konszignációk 
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