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Táblás u. 31
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Fehér köz 2

Előd u. 9

Jászberényi út 47

Major u. 37

Repülőtéri út 6

Rimaszombati út 15a

Moszkva tér 17

Dózsa György út 152

Szabolcs köz 7

Cserei u. 10

Kontyfa u. 3

Lemberg u. 38

Üllői út 373

Viola u. 30

Báthory u. 39

Kapitánypuszta 1.

Ady Endre út 64
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Első befogadó, beléptető
szálláshelyek

Szobi u. 3

Alföldi u. 6-8

Táblás u. 31

Külső Mester u. 84

Dózsa György út 152
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I. ÜTEM - ÚJ ÉPÜLETEK LÉTESÍTÉSE II. ÜTEM - MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK REHABILITÁCIÓJA III. ÜTEM - VÉGLEGES FUNKCIÓK ELHELYEZÉSE, MŰKÖDÉSJELENLEGI ÁLLAPOT

285 fő
26 fő

47 fő
48 fő

8 fő
347 fő

567 fő
313 fő

233 fő
50 fő

169 fő
60 fő
58 fő

151 fő

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Otthonából, saját lakásából
Idős embereket ellátó intézményből

Szenvedélybetegeket ellátó intézményből
Pszichiátriai betegeket ellátó intézményből

Fogyatékossággal élőket ellátó intézményből
Közterületről

Másik, hajléktalanokat ellátó intézményből
Albérletből, szobabérletből

Szívességi lakáshasználatból
Munkásszállásról

Egészségügyi intézményből
Börtönből

Állami gondozásból
Egyéb helyről

Honnan érkezett az igénybevevő?

25 fő

2 fő

9 fő

48 fő

86 fő

276 fő

464 fő

642 fő

255 fő

35 fő

7 fő

2 fő

5 fő

17 fő

26 fő

69 fő

132 fő

186 fő

57 fő

9 fő

1 fő

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

0 - 15 év

16 - 17 év

18 - 19 év

20 - 24 év

25 - 29 év

30 - 39 év

40 - 49 év

50 - 59 év

60 - 69 év

70 - 79 év

80 év, vagy annál
idősebb

A lakók életkora

Nő Férfi

198 fő

923 fő

770 fő

179 fő

154 fő

46 fő

31 fő

15 fő

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Kevesebb, mint 8 általános iskolai osztály

Általános iskola

Szakmunkásképző

Szakközépiskolai érettségi

Gimnáziumi érettségi

Technikum

Főiskola

Egyetem

A lakók iskolai végzettsége

34 fő

47 fő

58 fő

-

259 fő

105 fő

306 fő

245 fő

55 fő

218 fő

133 fő

66 fő

194 fő

27 fő

81 fő

137 fő

-

266 fő

214 fő

113 fő

175 fő

311 fő

67 fő

137 fő

130 fő

87 fő

130 fő

41 fő
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Egyéb szociális alapszolgáltatás

Nappali melegedő

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

Hajléktalanok átmeneti szállása

Hajléktalanok otthona

Hajléktalanok rehabilitációs intézménye

Önálló lakás (lakástámogatás mellett)

Szenvedélybetegek ellátását biztosító…

Fogyatékossággal élők ellátását…

Idős emberek ellátását biztosító…

Pszichiátriai betegek ellátását biztosító…

Egészségügyi ellátást biztosító intézmény

Nem igényel intézményi ellátást, csak…

Egyéb szolgáltatás

Szolgáltatás, melyre a lakónak szüksége lenne

Éjjeli menedékhely Átmeneti otthon

32 fő34 fő

Az intézményben 2006. január 1-je óta 
merült-e fel igény képzésre a lakók 

körében?

Igen

Nem

16 fő

36 fő

2 fő

Az intézményben teljes mértékben biztosított 
az akadálymentes közlekedés.

Igaz

Nem igaz

Nincs
válasz

27 fő

23 fő

4 fő
Az egy főre jutó lakóterület eléri a 4 m2-t.

Igaz

Nem igaz

Nincs válasz

12 fő

27 fő

11 fő

3 fő 1 fő

Az éjjeli menedékhelyek megoszlása az épületek 
állapota szerint

Megfelelő (öt éven belül nem kell
felújítani)
Öt éven belül részleges felújításra
szorul
Öt éven belül teljes felújításra
szorul
Öt éven belül le kell bontani

Nincs válasz

idősek otthona

      kápolna

éjjeli menedék

raktár - műhely közösségi tér

   konditerem

átmeneti        
otthon

szociális   
bérház

idősek otthona

      kápolna

éjjeli menedék

raktár - műhely

közösségi tér

   konditerem

átmeneti        
otthon

szociális   
bérház

idősek otthona

      kápolna

éjjeli menedék

raktár - műhely

közösségi tér

   konditerem

átmeneti        
otthon

szociális   
bérház

idősek otthona

      kápolna

éjjeli menedék

raktár - műhely

közösségi tér

   konditerem

átmeneti        
otthon

szociális   
bérház

1 Közterületen élő emberek 1.1 Közterületen vagy szabad ég alatt

2 Krízisszálláson élő emberek 2.1 Éjjeli menedékhely

3.1 Hajléktalan szálló

3.2 Átmeneti szálló

3.3 Átmeneti támogatott lakhatás

4 Anyaotthonban élő emberek 4.1 Anyaotthon

5.1 Befogadó állomások, bevándorlók menedékhelye

5.2 Bevándorló munkások szállása

6.1 Büntetésvégrehajtási intézmények

6.2 Egészségügyi intézmények
Magában foglalja a drog rehabilitációs intézményeket, pszichiátriát, stb.

6.3 Gyermekek intézményei/otthonai

7.1 Hajléktalanok idősek otthona

7.2 Támogatott lakhatás korábban hajléktalan emberek 
részére

8.1 Átmenetileg szülőknél/barátoknál

8.2 Nem jogszabályszerű (al)bérlet

8.3 Illegálisan elfoglalt telken lakás

9.1 Kilakoltatási határozattal rendelkezik (bérelt lakásban)

9.2 Ingatlanvégrehajtási határozattal rendelkezik          
(saját lakásban)

10 Erőszak fenyegetettségében élők 10.1 Rendőrség által jegyzőkönyvezett eset

11.1 Mobil otthonok

11.2 Nem szabványos építmények

11.3 Ideiglenes építmények

12 Alkalmatlan lakhatásban élő 
emberek 12.1 Lakhatásra alkalmatlan lakott lakások

13 Szélsőséges túlzsúfoltságban élő 
emberek 13.1 Meghaladja a túlzsúfoltság az országos küszöbértéket

11
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forrás: FEANTSA (European Federation of National Organisations working with the Homeless)

Gyakorlati kategória (csoportok) Lakhatási forma

Hajléktalan szállón élő emberek3

Bevándorlók szálláshelyén élő 
emberek

Intézményi ellátásból kikerülő 
emberek

(Hajléktalan élethelyzetük miatt) 
Tartós (lakhatási) támogatásban 
részesülő emberek

Bizonytalan lakhatásban élő 
emberek

Kilakoltatás fenyegetettségében élő 
emberek

Ideiglenes/nem standard 
építményben élő emberek

5

6

7

8

9

fapad - éjjeli menedékhely 52 fő
lábadozó (november-április)

hajléktalanok otthona - idősek otthona 
24 fő

csomagmegőrző

meglévő funkciók folyamatos bizo-
sítása ütemezés

meglévő „látogatók” bevonása
cohousing + munkaterápia

PROGRAMTERV  

 többlépcsős 
 rehabilitáció

MEGLÉVŐ LAKÓÉPÜLETEK 
+ ÁTALAKÍTÁS/BŐVÍTÉS

éjjeli menedékhely
férőhely: 52 fő + 6 fő

idősek otthona
férőhely: 24 fő + 6 fő

fogadótér, közösségi terek
 
csomagmegőrző + műhelyek

ÚJ ÉPÜLETEK

6 lakásos átmeneti otthon
(1-6 hónap)
férőhely: 24 fő

18 lakásos szociális bérlakás
(max. 2 év) 18-36 fő

VAJDA 3 SZÁLLÓ 

Intézmény Helyszín
Oltalom Karitatív 
Egyesület Dankó utca 9.

Magyaraországi 
Evangéliumi 
Testvérközösség 
„Fűtött utca"

Dankó utca 15.

Szenvedélybetegeket 
Mentő Szamaritánus 
Egyesület

Őr utca 9.

Menhely Alapítvány Vajdahunyad 
utca 3.

Menhely Alapítvány Práter utca 
29/b. sdfsdf

Magyar Vöröskereszt 
Nappali Szociális 
Központ

Diószegi 
Sámuel utca 5.

Fővárosi Önkormányzat 
BMSZKI Alföldi utca 6-8.

Fővárosi Önkormányzat 
BMSZKI

Könyves 
Kálmán krt. 84.

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10

JELENLEGI ÁLLAPOT
ALAPRAJZ M=1:200 (FÖLDSZINT)

TERVEZETT ÁLLAPOT
ALAPRAJZ M=1:200 (FSZ + ALAGSOR)

TÖMEGLÁTVÁNYOK

ÜTEMEZÉS

ÉJJELI MENEDÉK MŰKÖDÉSE ÁTMENETI OTTHON MŰKÖDÉSE IDŐSEK OTTHONA - SZOCIÁLIS BÉRHÁZ MŰKÖDÉSEKOMPLEX REHABILITÁCIÓ

HELYSZÍNI FÉNYKÉPEK

JÓZSEFVÁROS
HAJLÉKTALANOKAT ELLÁTÓ 
INTÉZMÉNYEK

BUDAPEST
HAJLÉKTALANOKAT ELLÁTÓ 
INTÉZMÉNYEK

HAJLÉKTALANKÉRDÉS - BUDAPEST
BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI 
FELMÉRÉSEI ALAPJÁN

forrás: http://www.homelessofbudapest.hu/

ETHOS
A HAJLÉKTALANSÁG ÉS A LAKHATÁSBÓL VALÓ 
KIREKESZTETTSÉG EURÓPAI TIPOLÓGIÁJA
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utca embere is használhatja -nyitott mindenki számára
iroda munkatársai felügyelik

megközelíthető az átmeneti otthonból, idősek otthonából, szociális bérházból is

mosoda - kiléptető rendszer épületei között az átjárás korlátozott

6 lakásos átmeneti otthon (1-6 hónap)
férőhely: 24 fő

elhelyezés előzetes bejelentkezés alapján

kötelező képzés, programokon való részvétel

munkaterápia - szakma kitanulása (csarnok - műhelyek)
sportterápia - konditerem (központi épület - alagsor)
hitélet - kápolna (idősek otthona - alagsor)

maximálisan eltöltött idő 6 hónap

2x2 ágyas szoba rendelkezik közös konyhával, vizesblokkal 
ezáltal párok, családok elhelyezése is megoldott

18 lakásos szociális bérlakás (max. 2 év) 
férőhely: 18-36 fő

elhelyezés előzetes bejelentkezés alapján

albérletből, rokonoktól utcára került emberek
átmeneti otthon programját elvégzett emberek

kötelező munkaviszony, bérleti díj fizetése

maximálisan eltöltött idő 2 év

FÖLDSZINTI ALAPRAJZ M=1:100

I. EMELETI ALAPRAJZ M=1:100

II. EMELETI ALAPRAJZ M=1:100

III. EMELETI ALAPRAJZ M=1:100

MOSODA -ÁLLÁSKERESŐ IRODA MŰKÖDÉSE

ÁTMENETI OTTHON

SZOCIÁLIS BÉRHÁZ

forrás: http://www.kozossegikertek.hu/

SZOCIÁLIS BÉRHÁZ 
1 FEDETT-NYITOTT BEJÁRATI TÉR GRESLAP 6,68 M2 
2 ÁLLÁSKERESŐ IRODA GRESLAP 54,49 M2 
3 AKADÁLYMENTES MOSDÓ GRESLAP 6,00 M2 
4 MOSODA GRESLAP 31,51 M2 
5 KÖZLEKEDŐ GRESLAP 7,27 M2 
6 ELEKTROMOS HELYISÉG GRESLAP 3,20 M2 
7 HULLADÉKTÁROLÓ GRESLAP 3,45 M2 
8 FEDETT-NYITOTT BEJÁRATI TÉR GRESLAP 6,98 M2 
9 GÉPÉSZET GRESLAP 10,21 M2 

10 LÉPCSŐHÁZ GRESLAP 35,42 M2 
11 LÉPCSŐHÁZ GRESLAP 26,78 M2 
12 SZOBA PVC 8,21 M2 
13 KÖZLEKEDŐ KERÁMIA 4,81 M2 
14 KONYHA KERÁMIA 2,86 M2 
15 MOSDÓ KERÁMIA 3,34 M2 
16 KÖZLEKEDŐ KERÁMIA 5,30 M2 
17 SZOBA KERÁMIA 9,56 M2 
18 TERASZ FAGYÁLLÓ KERÁMIA 84,73 M2 
     

ÁTMENETI OTTHON 
1 KÖZÖSSÉGI TÉR GRESLAP 37,05 M2 
2 HULLADÉKTÁROLÓ GRESLAP 9,41 M2 
3 GÉPÉSZET GRESLAP 10,37 M2 
4 LÉPCSŐHÁZ GRESLAP 31,12 M2 
5 LÉPCSŐHÁZ GRESLAP 27,87 M2 
6 ÉTKEZŐ - KONYHA KERÁMIA 11,51 M2 
7 FÜRDŐSZOBA KERÁMIA 3,31 M2 
8 WC KERÁMIA 1,79 M2 
9 SZOBA PVC 9,96 M2 

10 SZOBA PVC 9,41 M2 
11 TERASZ FAGYÁLLÓ KERÁMIA 100,21 M2 

HELYISÉGLISTA
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SZOCIÁLIS BÉRHÁZ
KELETI HOMLOKZAT - UTCAFRONT M=1:100

SZOCIÁLIS BÉRHÁZ
NYUGATI HOMLOKZAT - BELSŐ UDVAR M=1:100

ÁTMENETI OTTHON
KELETI HOMLOKZAT - BELSŐ UDVAR M=1:100

ÁTMENETI OTTHON
NYUGATI HOMLOKZAT - HÁTSÓ UDVAR M=1:100

LÁTVÁNYOK
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"L" acél a harmonika
árnyékoló rögzítésére

külső oldali EPDM
szél- és vízzáró fólia

belső oldali EPDM lég- és párazáró fólia

harmonika árnyékoló szerkezet Schüco ADS 112 IC alumínium tolóajtó

könyöklő

Porotherm 30 N+F kerámia falazóblokk

rovarháló, burkolathoz
rögzítve

kombinált parapet rögzítő elem

ásványi szálas hőszigetelés
rögzítő dübele

1 cm vastag lágy polifoam peremdilatációs sáv

PVC lábazati profil

porszórt alu párkány

GSEducationalVersion
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4 mm vastag acél "L" profilú szegélyelem

kb. 9 mm dombormagasságú dombornyomott lemez,
nagytömörségű polietilénből, polipropilén

geotextíliával kasírozva

szintbeállító ágyazó beton, szegélyelem fogadására

125 g/m2 felülettömegű polipropilén fátyol lazán, 15
cm-es átfedésekkel fektetve

mosott kavics sáv, felszíni vizek elszivárogtatására

extrudált polisztirol hőszigetelést

impregnált, láng-, rovar- és gombamentesített
ékbevágott palló lejtésképzés, az OSB lap
hátszerkezeteként

2 cm vastag, teljes felületű OSB-3 aljzat,
mechanikailag rögzítve

1 rtg. teljes felületű bitumen máz kellősítés

2 rtg. 4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez
csapadék elleni szigetelés, teljes felületén
lángolvasztással ragasztva

tartósan rugalmas bitumenbázisú ragasztó a
ragasztott fémlemez fedés rögzítésére

1 mm vastag horganyzott vagy azzal
egyenértékű korrózióvédelemmel

ellátott acél merevítő szegély, a
háttérszerkezethez mechanikailag

rögzítve, függőleges felületére a
csapadékvíz elleni 2 rétegű

bitumenes lemez szigetelés felső
rétege ráhajtva

0,8 mm lemezvastagságú bevonatolt alumínium
lemez attikafedés, tartósan rugalmas
bitumenbázisú ragasztóval ragasztva

5/5 cm méretű ásványi szálas ékelem

Rigips álmennyezet tartóváza, direktrögzítővel rögzítve

2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap, mennyezetfűtés

homlokzatburkol felső rögzítő eleme

hőszigetelést rögzítő dübel

ásványgyapot homlokzati hőszigetelés

5 cm kiegészítő hőszigetelés
vasbeton pillérek előtt

beton kéregpanel homlokzatburkolat

rovarháló, burkolathoz rögzítve

"L" acél a harmonika árnyékoló
rögzítésére

külső oldali EPDM szél- és
vízzáró fólia

belső oldali EPDM lég- és párazáró fólia

hőre habosodó szalag a
légrésben való tűzterjedés ellen

harmonika árnyékoló szerkezet

Schüco ADS 112 IC alumínium tolóajtó

gipszkarton szárazvakolat

GSEducationalVersion
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P2

P5

P3

P9

P3

P9

3 sor YTONG Start
falazóelem

R9
R8

R7/A

R5

R6

0,8 mm lemezvastagságú bevonatolt alumínium
lemez attikafedés, tartósan rugalmas
bitumenbázisú ragasztóval ragasztva

Hofstadter Furner
Art beltéri ajtó

Schüco alumínium
ablak

F1 F1

42 3,725 27,25 5,715 27,5 5,715 27,5 5,605 42

54
,4

3,
84

56
2,

76
38

2,
76

61

+0,00

+0,33

+3,84

+4,40

+7,16

+7,55

+10,31

+10,93

+11,65

±0,00

+0,33

+1,02

+2,69

+4,40

+5,98

+7,55

-0,03

+3,92

+4,40

+7,16

+7,55

+10,31

+10,93

54
,4

3,
51

56
2,

76
38

2,
76

61

42 3,725 27,25 5,715 27,5 5,715 27,5 5,605 42

42 3,725 27,25 1,85 15 3,715 27,5 1,85 15 3,715 27,5 1,85 15 3,60 42

42 3,725 27,25 1,85 15 3,715 27,5 1,85 15 3,715 27,5 1,85 15 3,60 42

42 3,725 27,25 1,975 27,5 5,17 48 9,59 57

T1T1

P11

T1

P11

vasbeton pillér

előregyártott vasbeton
lépcsőkar

szomszéd épület

szomszéd épület -
vasbeton kerítés

lábazati hőszigetelés

F6

F5

F5

F3

P12
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54 3,52 15 3,105 465 11 4,91 11
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4,
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22
13

2,
80

22
13

F2

P10

P2

P5

P10

T2

0,8 mm lemezvastagságú bevonatolt alumínium
lemez attikafedés, tartósan rugalmas
bitumenbázisú ragasztóval ragasztva

IPE 220 gerenda

IPE 220 pillér

Schüco alumínium ablakHofstadter Furner Art beltéri ajtó

Schüco alumínium ablakHofstadter Furner Art beltéri ajtó

R2

R1

R3

R4

F3

acél korlát

árnyékoló

IPE 220 gerenda

IPE 220 pillér

PTH elemmagas áthidalómennyezetfűtés  - hűtés

11
3,

95
48

2,
76

38
2,

76
61

-0,03

+3,92

+4,40

+7,16

+7,55

+10,31

+10,93

+11,66

T1

GSEducationalVersion

Épületszerkezeti munkarész_diploma_2017 tavasz    Szkiba Veronika_KILÉPŐ_Átmeneti otthon és szociális bérház hajléktalanoknak    Részletrajzok    M=1:5  

5%

P10P3

F3

1,25 65 105 65 65 15 15 11

26

1,25 30 15 15

1
5

1
5

4
20

3
2

5
0
,3

0
,7

22
12

0
,3

0
,7

1,25 25 5 15 15

gipszkarton szárazvakolat

belső oldali EPDM lég- és párazáró fólia

Schüco alumínium ablak

külső oldali EPDM szél- és vízzáró fólia

könyöklő

Porotherm 30 N+F kerámia falazóblokk

1 cm vastag lágy polifoam peremdilatációs sáv

rugalmas szilikon kitt+polifoam habzsinór háttámasz

porszórt alu párkány

IPE 220 acél gerenda

IPE 220 acél pillér

acél lemez az acél pillér
vasbeton szerkezethez való
rögzítésére

lemezes szigetelés

fagyálló kerámia lapburkolat
fagyálló rugalmas ragasztóval
ragasztva

rugalmas cementbázisú
csapadékvíz elleni szigetelés

rugalmas szilikon kitt+polifoam
habzsinór háttámasz

lábazati hőszihetelés (pl HERATEKTA)

"L" acél bennmaradó acél
trapézlemez zsaluzatú vasbeton
lemez lezárása

Rigips álmennyezet
tartóváza, direktrögzítővel

rögzítve

2 rtg 15 mm vastag Rigidur H
(A1) gipszrost lap,

mennyezetfűtés

Porotherm elemmagas áthidaló

gipszkarton szárazvakolat

belső oldali EPDM lég- és párazáró fólia

Schüco alumínium ablak

külső oldali EPDM szél- és vízzáró fólia

GSEducationalVersion

Épületszerkezeti munkarész_diploma_2017 tavasz    Szkiba Veronika_KILÉPŐ_Átmeneti otthon és szociális bérház hajléktalanoknak    Részletrajzok    M=1:5  
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Plasztikus kitt (ISO-BIT)

Vízelvezető fémlemez profil

Kasírozott hőszigetelés

ISO-ÉK

Páratechnikai réteg
Kasírozás

Erősítő betét - bitumenes vastaglemez

bennmaradó acél trapézlemez
zsaluzatú vasbeton lemez

IPE 220 acél gerenda

mosott kavics sáv, felszíni vizek
elszivárogtatására

5/5 cm méretű ásványi szálas ékelem

extrudált polisztirol hőszigetelést

impregnált, láng-, rovar- és gombamentesített
ékbevágott palló lejtésképzés, az OSB lap
hátszerkezeteként

2 cm vastag, teljes felületű OSB-3 aljzat,
mechanikailag rögzítve

1 rtg. teljes felületű bitumen máz kellősítés

2 rtg. 4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez
csapadék elleni szigetelés, teljes felületén
lángolvasztással ragasztva

tartósan rugalmas
bitumenbázisú ragasztó a
ragasztott fémlemez fedés
rögzítésére

1 mm vastag horganyzott vagy azzal
egyenértékű korrózióvédelemmel
ellátott acél merevítő szegély, a
háttérszerkezethez mechanikailag
rögzítve, függőleges felületére a
csapadékvíz elleni 2 rétegű
bitumenes lemez szigetelés felső
rétege ráhajtva

0,8 mm lemezvastagságú
bevonatolt alumínium lemez
attikafedés, tartósan rugalmas
bitumenbázisú ragasztóval
ragasztva

Rigips álmennyezet tartóváza,
direktrögzítővel rögzítve

2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1)
gipszrost lap, mennyezetfűtés

Porotherm elemmagas áthidaló

gipszkarton szárazvakolat

belső oldali EPDM lég- és párazáró fólia

Schüco alumínium ablak

külső oldali EPDM szél- és vízzáró fólia

IPE 220 acél pillér

acél lemez az acél pillér
vasbeton szerkezethez
való rögzítésére

T1 Zárófödém - átmeneti otthon
5-20 cm vegetáció és ültetőközeg
1 rtg 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg

6 cm
formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő drénlemez, 
szivárgó és víztározó réteg

20 cm
lépcsős ütközőhézagú extrudált ploisztirolhab hőszigetelés, 
kötésben fektetve

1 rtg

4 mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak minősített SBS 
modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, 
teljes felületén lángolvasztással hegesztve

1 rtg

4 mm vastag, üvegfátyol hordozórétegű, SBS modifikált 
bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes 
felületén lángolvasztással ragasztva

1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés (kb. 300 g/m2)
2- cm kavicsbeton lejtést adó aljzat 50 m2-enként dilatálva
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

T1 * Zárófödém - szociális bérház
5-20 cm vegetáció és ültetőközeg
1 rtg 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg

6 cm
formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő drénlemez, 
szivárgó és víztározó réteg

20 cm
lépcsős ütközőhézagú extrudált ploisztirolhab hőszigetelés, 
kötésben fektetve

1 rtg

4 mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak minősített SBS 
modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, 
teljes felületén lángolvasztással hegesztve

1 rtg

4 mm vastag, üvegfátyol hordozórétegű, SBS modifikált 
bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes 
felületén lángolvasztással ragasztva

1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés (kb. 300 g/m2)
2- cm kavicsbeton lejtést adó aljzat 50 m2-enként dilatálva
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

T2 Zárófödém - terasz

1 rtg

4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz 
elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással hegesztve, 
felületén palazúzalékkal ellátva

1 rtg
4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz 
elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva

2 cm -
expandált polisztirolhab lejtést adó hőszigetelés, kötésben 
fektetve

10 cm expandált polisztirolhab hőszigetelés, kötésben fektetve

1 rtg

3,0 mm vastagságú alufólia hordozórétegű modifikált bitumenes 
lemez pára elleni védelem, 
bitumenes kellősítés

12 cm
vasbeton lemez, trapézlemez bennmaradó zsaluzattal, ferdén 
lehúzva

P1 Közbenső födém, PVC burkolat - átmeneti otthon
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P1* Közbenső födém, PVC burkolat - szociális bérház
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P2
Közbenső födém, kerámia burkolat, vizes helyiség - 
átmeneti otthon

0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P2*
Közbenső födém, kerámia burkolat, vizes helyiség - 
szociális bérház

0,7 cm csúszásgátló kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

T1 Zárófödém - átmeneti otthon
5-20 cm vegetáció és ültetőközeg
1 rtg 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg

6 cm
formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő drénlemez, 
szivárgó és víztározó réteg

20 cm
lépcsős ütközőhézagú extrudált ploisztirolhab hőszigetelés, 
kötésben fektetve

1 rtg

4 mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak minősített SBS 
modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, 
teljes felületén lángolvasztással hegesztve

1 rtg

4 mm vastag, üvegfátyol hordozórétegű, SBS modifikált 
bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes 
felületén lángolvasztással ragasztva

1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés (kb. 300 g/m2)
2- cm kavicsbeton lejtést adó aljzat 50 m2-enként dilatálva
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

T1 * Zárófödém - szociális bérház
5-20 cm vegetáció és ültetőközeg
1 rtg 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg

6 cm
formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő drénlemez, 
szivárgó és víztározó réteg

20 cm
lépcsős ütközőhézagú extrudált ploisztirolhab hőszigetelés, 
kötésben fektetve

1 rtg

4 mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak minősített SBS 
modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, 
teljes felületén lángolvasztással hegesztve

1 rtg

4 mm vastag, üvegfátyol hordozórétegű, SBS modifikált 
bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes 
felületén lángolvasztással ragasztva

1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés (kb. 300 g/m2)
2- cm kavicsbeton lejtést adó aljzat 50 m2-enként dilatálva
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

T2 Zárófödém - terasz

1 rtg

4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz 
elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással hegesztve, 
felületén palazúzalékkal ellátva

1 rtg
4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz 
elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva

2 cm -
expandált polisztirolhab lejtést adó hőszigetelés, kötésben 
fektetve

10 cm expandált polisztirolhab hőszigetelés, kötésben fektetve

1 rtg

3,0 mm vastagságú alufólia hordozórétegű modifikált bitumenes 
lemez pára elleni védelem, 
bitumenes kellősítés

12 cm
vasbeton lemez, trapézlemez bennmaradó zsaluzattal, ferdén 
lehúzva

P1 Közbenső födém, PVC burkolat - átmeneti otthon
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P1* Közbenső födém, PVC burkolat - szociális bérház
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P2
Közbenső födém, kerámia burkolat, vizes helyiség - 
átmeneti otthon

0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P2*
Közbenső födém, kerámia burkolat, vizes helyiség - 
szociális bérház

0,7 cm csúszásgátló kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P11 Talajon fekvő padló
3 cm greslap burkolat
1,5 cm ágyazó habarcs
5,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
15 cm EPS installációs réteg

1 rtg 

4 mm vastag,  modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség 
elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva

1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés (kb. 300 g/m2)
12 cm vasalt aljzat
15 cm homokos kavics feltöltés

P12 Épület melletti burkolat
5 cm beton járólap
6 cm kavics feltöltés

P13 Lépcső - pihenő
3 cm greslap burkolat
1,5 cm ágyazó habarcs
5,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
16 cm vasbeton lemez

P14 Lépcsőkar
3 cm greslap burkolat
1,5 cm ágyazó habarcs

előregyártott vasbeton lépcsőkar

F1 Szomszéd épület melletti fal
5 cm - dilatációképzés kitöltés nélkül
5 cm bennmaradó vasbeton zsaluzat
15 cm zsaluzatben elhelyezett hőszigetelés
20 cm monolit vasbeton falazat
1 cm vékonyvakolat

F2 Keleti homlokzat - falazat
5 cm beton kéregpanel
4 cm átszellőztetett légrés

15 cm 
külső oldalán fekete üvegszövettel kasírozott, hidrofobizált 
ásványgyapot hőszigetelés

30 cm PTH N+F kerámia falazat
1 cm Rigips gipszkarton szárazvakolat

F3 Nyugati homlokzat - falazat

1,5 cm
hőszigetelő rendszerű vakolat, alapvakolatba ágyazott kettős 
üvegszövet hálóerősítéssel

15 cm homlokzati ásványgyapot hőszigetelés
30 cm PTH N+F kerámia falazat
1,25 cm Rigips gipszkarton szárazvakolat

F4 Lakáselválasztó falazat
1,25 cm Rigips gipszkarton szárazvakolat
25 cm PTH 25 AKU Z kerámia falazat
1,25 cm Rigips gipszkarton szárazvakolat

F5 Gipszkarton válaszfal
2x1,25 cm RB 12,5 gipszkartonlap
10 cm tartóváz - horganyzott CW50/100-acélprofil + Isover Akusto
2x1,25 cm RB 12,5 gipszkartonlap

F6 Lépcsőház melletti fal
1 cm vékonyvakolat
25 cm PTH 25 AKU Z kerámia falazat
1,25 cm Rigips gipszkarton szárazvakolat

P8*
Földszint feletti födém, kerámia burkolat, vizes helyiség - 
szociális bérház

0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P9 Földszint feletti födém, kerámia burkolat - átmeneti otthon
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P9 * Földszint feletti födém, kerámia burkolat - szociális bérház
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P10 Közbenső födém - terasz

0,7 cm
fagyálló kerámia lapburkolat fagyálló rugalmas
ragasztóval ragasztva

0,3 cm
rugalmas cementbázisú csapadékvíz elleni
szigetelés

12 cm
vasbeton lemez, trapézlemez bennmaradó zsaluzattal, ferdén 
lehúzva

P6 Átjáró feletti födém, kerámia burkolat
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
15 cm ásványgyapot hőszigetelés
1,5 cm vakolat, kettős üvegszövet hálóval erősítve

P7 Földszint feletti födém, PVC burkolat - átmeneti otthon
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P7 * Földszint feletti födém, PVC burkolat - szociális bérház
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P8
Földszint feletti födém, kerámia burkolat, vizes helyiség - 
átmeneti otthon

0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P3 Közbenső födém, kerámia burkolat - átmeneti otthon
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P3 * Közbenső födém, kerámia burkolat - szociális bérház
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P4 Átjáró feletti födém, PVC burkolat
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
15 cm ásványgyapot hőszigetelés
1,5 cm vakolat, kettős üvegszövet hálóval erősítve

P5 Átjáró feletti födém, kerámia burkolat, vizes helyiség
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
15 cm ásványgyapot hőszigetelés
1,5 cm vakolat, kettős üvegszövet hálóval erősítve

P6 Átjáró feletti födém, kerámia burkolat
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
15 cm ásványgyapot hőszigetelés
1,5 cm vakolat, kettős üvegszövet hálóval erősítve

P7 Földszint feletti födém, PVC burkolat - átmeneti otthon
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P7 * Földszint feletti födém, PVC burkolat - szociális bérház
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P8
Földszint feletti födém, kerámia burkolat, vizes helyiség - 
átmeneti otthon

0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P3 Közbenső födém, kerámia burkolat - átmeneti otthon
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P3 * Közbenső födém, kerámia burkolat - szociális bérház
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P4 Átjáró feletti födém, PVC burkolat
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
15 cm ásványgyapot hőszigetelés
1,5 cm vakolat, kettős üvegszövet hálóval erősítve

P5 Átjáró feletti födém, kerámia burkolat, vizes helyiség
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
15 cm ásványgyapot hőszigetelés
1,5 cm vakolat, kettős üvegszövet hálóval erősítve

P8*
Földszint feletti födém, kerámia burkolat, vizes helyiség - 
szociális bérház

0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P9 Földszint feletti födém, kerámia burkolat - átmeneti otthon
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P9 * Földszint feletti födém, kerámia burkolat - szociális bérház
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P10 Közbenső födém - terasz

0,7 cm
fagyálló kerámia lapburkolat fagyálló rugalmas
ragasztóval ragasztva

0,3 cm
rugalmas cementbázisú csapadékvíz elleni
szigetelés

12 cm
vasbeton lemez, trapézlemez bennmaradó zsaluzattal, ferdén 
lehúzva

P6 Átjáró feletti födém, kerámia burkolat
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
15 cm ásványgyapot hőszigetelés
1,5 cm vakolat, kettős üvegszövet hálóval erősítve

P7 Földszint feletti födém, PVC burkolat - átmeneti otthon
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P7 * Földszint feletti födém, PVC burkolat - szociális bérház
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P8
Földszint feletti födém, kerámia burkolat, vizes helyiség - 
átmeneti otthon

0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P11 Talajon fekvő padló
3 cm greslap burkolat
1,5 cm ágyazó habarcs
5,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
15 cm EPS installációs réteg

1 rtg 

4 mm vastag,  modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség 
elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva

1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés (kb. 300 g/m2)
12 cm vasalt aljzat
15 cm homokos kavics feltöltés

P12 Épület melletti burkolat
5 cm beton járólap
6 cm kavics feltöltés

P13 Lépcső - pihenő
3 cm greslap burkolat
1,5 cm ágyazó habarcs
5,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
16 cm vasbeton lemez

P14 Lépcsőkar
3 cm greslap burkolat
1,5 cm ágyazó habarcs

előregyártott vasbeton lépcsőkar

F1 Szomszéd épület melletti fal
5 cm - dilatációképzés kitöltés nélkül
5 cm bennmaradó vasbeton zsaluzat
15 cm zsaluzatben elhelyezett hőszigetelés
20 cm monolit vasbeton falazat
1 cm vékonyvakolat

F2 Keleti homlokzat - falazat
5 cm beton kéregpanel
4 cm átszellőztetett légrés

15 cm 
külső oldalán fekete üvegszövettel kasírozott, hidrofobizált 
ásványgyapot hőszigetelés

30 cm PTH N+F kerámia falazat
1 cm Rigips gipszkarton szárazvakolat

P11 Talajon fekvő padló
3 cm greslap burkolat
1,5 cm ágyazó habarcs
5,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
15 cm EPS installációs réteg

1 rtg 

4 mm vastag,  modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség 
elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva

1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés (kb. 300 g/m2)
12 cm vasalt aljzat
15 cm homokos kavics feltöltés

P12 Épület melletti burkolat
5 cm beton járólap
6 cm kavics feltöltés

P13 Lépcső - pihenő
3 cm greslap burkolat
1,5 cm ágyazó habarcs
5,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
16 cm vasbeton lemez

P14 Lépcsőkar
3 cm greslap burkolat
1,5 cm ágyazó habarcs

előregyártott vasbeton lépcsőkar

F1 Szomszéd épület melletti fal
5 cm - dilatációképzés kitöltés nélkül
5 cm bennmaradó vasbeton zsaluzat
15 cm zsaluzatben elhelyezett hőszigetelés
20 cm monolit vasbeton falazat
1 cm vékonyvakolat

F2 Keleti homlokzat - falazat
5 cm beton kéregpanel
4 cm átszellőztetett légrés

15 cm 
külső oldalán fekete üvegszövettel kasírozott, hidrofobizált 
ásványgyapot hőszigetelés

30 cm PTH N+F kerámia falazat
1 cm Rigips gipszkarton szárazvakolat

R2

R1

R4

R3

ÁTMENETI OTTHON
B-B METSZET M=1:50

ÁTMENETI OTTHON 
A-A METSZET M=1:50
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Schüco alumínium
ajtó

R10-11

IPE 220 gerenda

IPE 220 pillér

Schüco alumínium ablak

acél korlát

zöld homlokzat -
 szimpla sodrony

F2

F3

P7* P8* P9*

P1* P2* P3*

T1*

P10

PTH elemmagas áthidaló

mennyezetfűtés  -
hűtés

P10

P10

T2

IPE 220 gerenda

IPE 220 pillér

0,8 mm lemezvastagságú bevonatolt alumínium
lemez attikafedés, tartósan rugalmas
bitumenbázisú ragasztóval ragasztva

harmonika árnyékoló
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0,8 mm lemezvastagságú bevonatolt alumínium
lemez attikafedés, tartósan rugalmas
bitumenbázisú ragasztóval ragasztva

0,8 mm lemezvastagságú bevonatolt alumínium
lemez attikafedés, tartósan rugalmas
bitumenbázisú ragasztóval ragasztva
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Épületszerkezeti munkarész_diploma_2017 tavasz    Szkiba Veronika_KILÉPŐ_Átmeneti otthon és szociális bérház hajléktalanoknak    Részletrajzok    M=1:5  

P11

F1

5 5 15 20 1

cementbázisú bevonatszigetelés, bitumenes vastaglemez
szigetelés rávezetve

2 cm cementhabarcs ágyazat

kéregfal előregyártott bennmaradó zsaluelem
spirálkengyeles vasalattal

dilatációképzés kitöltés nélkül

EPS hőszigetelés

monolit vasbeton falszerkezet

1 cm vastag lágy polifoam peremdilatációs sáv

rugalmas szilikon kitt+polifoam habzsinór háttámasz

bitumen vastaglemez vízszigetelés lábazatra felvezetve

P14

F1

16
5

1
,5

3

kéregfal előregyártott bennmaradó zsaluelem
spirálkengyeles vasalattal

dilatációképzés kitöltés nélkül

EPS hőszigetelés

monolit vasbeton falszerkezet

SCHÖCK Tronsole hézagképző öntapadó szalag

tartósan rugalmas kitt + háttámasz (habzsinór)

greslap lapburkolat + ágyazó habarcs

vasbeton lépcsőlemez
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F6
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Porotherm 25 AKU Z kerámia falazóblokk

3 db YTONG Start GT 600x200x250 falazati indítóelem

1 rtg. bitumenes vastaglemez szigetelés
+ 1 rtg. kellősítés

szig. védő dombornyomott lemez
geotextíliával gyárilag kasírozva

1 cm vastag lágy polifoam peremdilatációs sáv

rugalmas szilikon kitt+polifoam habzsinór háttámasz

1 cm vastag lágy polifoam
peremdilatációs sáv

rugalmas szilikon kitt+polifoam
habzsinór háttámasz

greslap lábazati szegély

greslap lábazati szegély
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kerámia lapburkolat + ágyazó habarcs

EPS peremdilatáció - tartósan rugalmas kitt + háttámasz
(habzsinór)

SCHÖCK Edolur elasztomer betét

SCHÖCK Tronsole F hangszigetelő elem

előregyártott vasbeton lépcsőkar (Leier)
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F3

P4P6
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15 30 15 15

4
0

25

2
0

20

Rigips álmennyezet tartóváza,
nóniuszos rögzítvel rögzítve

2 rtg 15 mm vastag
Rigidur H (A1) gipszrost

lap, mennyezetfűtés

bepattintható alu sín (Protector Clipstech)

Hofstadter Furner Art beltéri ajtó

1,5 cm vastag lágy polifoam peremdilatációs sáv

F5

P2 P3

15

1,25 1,25 10 1,25 1,25

1
5

15
4
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2
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0
,5 0
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0
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1
5

15
4

20
3

2
5

0
,3

0
,7

bepattintható alu sín (Protector Clipstech)

Rigips gipszkarton válaszfal

Rigips álmennyezet tartóváza, direktrögzítővel rögzítve

2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap, mennyezetfűtés

1,5 cm vastag lágy polifoam peremdilatációs sáv
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P12P11

F3
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cementbázisú
bevonatszigetelés,
bitumenes vastaglemez
szigetelés rávezetve

acél talplemez

alapcsavar

nagy szilárdságú plasztikus
habarcs

dilatáció

beton járólap

1 cm vastag lágy
polifoam peremdilatációs

sáv

rugalmas szilikon
kitt+polifoam habzsinór

háttámasz

lábazati hőszigetelés

bitumen vastaglemez
vízszigetelés lábazatra
felvezetve

greslap lábazati szegély

IPE 220 acél pillér

P8 P12

F3

15
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0
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1
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1
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3

6
5

1,25 30 15 15 11

1 cm vastag lágy
polifoam

peremdilatációs sáv

rugalmas szilikon
kitt+polifoam

habzsinór háttámasz

lábazati hőszigetelés

bitumen vastaglemez
vízszigetelés lábazatra
felvezetve

Porotherm 30 N+F
vázkerámia falazat

dilatáció

beton járólap

IPE 220 acél pillér

greslap lábazati szegély
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cementbázisú
bevonatszigetelés,
bitumenes vastaglemez
szigetelés rávezetve

acél talplemez

alapcsavar

nagy szilárdságú plasztikus
habarcs

dilatáció

beton járólap

1 cm vastag lágy
polifoam peremdilatációs

sáv

rugalmas szilikon
kitt+polifoam habzsinór

háttámasz

lábazati hőszigetelés

bitumen vastaglemez
vízszigetelés lábazatra
felvezetve

greslap lábazati szegély

IPE 220 acél pillér
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1,25 30 15 15 11

1 cm vastag lágy
polifoam

peremdilatációs sáv

rugalmas szilikon
kitt+polifoam

habzsinór háttámasz

lábazati hőszigetelés

bitumen vastaglemez
vízszigetelés lábazatra
felvezetve

Porotherm 30 N+F
vázkerámia falazat

dilatáció

beton járólap

IPE 220 acél pillér

greslap lábazati szegély

T1 Zárófödém - átmeneti otthon
5-20 cm vegetáció és ültetőközeg
1 rtg 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg

6 cm
formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő drénlemez, 
szivárgó és víztározó réteg

20 cm
lépcsős ütközőhézagú extrudált ploisztirolhab hőszigetelés, 
kötésben fektetve

1 rtg

4 mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak minősített SBS 
modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, 
teljes felületén lángolvasztással hegesztve

1 rtg

4 mm vastag, üvegfátyol hordozórétegű, SBS modifikált 
bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes 
felületén lángolvasztással ragasztva

1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés (kb. 300 g/m2)
2- cm kavicsbeton lejtést adó aljzat 50 m2-enként dilatálva
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

T1 * Zárófödém - szociális bérház
5-20 cm vegetáció és ültetőközeg
1 rtg 125 g/m2 felülettömegű műanyag fátyol szűrőréteg

6 cm
formahabosított expandált polisztirolhab hőszigetelő drénlemez, 
szivárgó és víztározó réteg

20 cm
lépcsős ütközőhézagú extrudált ploisztirolhab hőszigetelés, 
kötésben fektetve

1 rtg

4 mm vastag, FLL eljárás alapján gyökérállónak minősített SBS 
modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, 
teljes felületén lángolvasztással hegesztve

1 rtg

4 mm vastag, üvegfátyol hordozórétegű, SBS modifikált 
bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés, teljes 
felületén lángolvasztással ragasztva

1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés (kb. 300 g/m2)
2- cm kavicsbeton lejtést adó aljzat 50 m2-enként dilatálva
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

T2 Zárófödém - terasz

1 rtg

4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz 
elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással hegesztve, 
felületén palazúzalékkal ellátva

1 rtg
4 mm vastag modifikált bitumenes vastaglemez csapadékvíz 
elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva

2 cm -
expandált polisztirolhab lejtést adó hőszigetelés, kötésben 
fektetve

10 cm expandált polisztirolhab hőszigetelés, kötésben fektetve

1 rtg

3,0 mm vastagságú alufólia hordozórétegű modifikált bitumenes 
lemez pára elleni védelem, 
bitumenes kellősítés

12 cm
vasbeton lemez, trapézlemez bennmaradó zsaluzattal, ferdén 
lehúzva

P1 Közbenső födém, PVC burkolat - átmeneti otthon
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P1* Közbenső födém, PVC burkolat - szociális bérház
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P2
Közbenső födém, kerámia burkolat, vizes helyiség - 
átmeneti otthon

0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P2*
Közbenső födém, kerámia burkolat, vizes helyiség - 
szociális bérház

0,7 cm csúszásgátló kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P3 Közbenső födém, kerámia burkolat - átmeneti otthon
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P3 * Közbenső födém, kerámia burkolat - szociális bérház
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P4 Átjáró feletti födém, PVC burkolat
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
15 cm ásványgyapot hőszigetelés
1,5 cm vakolat, kettős üvegszövet hálóval erősítve

P5 Átjáró feletti födém, kerámia burkolat, vizes helyiség
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
15 cm ásványgyapot hőszigetelés
1,5 cm vakolat, kettős üvegszövet hálóval erősítve

P6 Átjáró feletti födém, kerámia burkolat
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
15 cm ásványgyapot hőszigetelés
1,5 cm vakolat, kettős üvegszövet hálóval erősítve

P7 Földszint feletti födém, PVC burkolat - átmeneti otthon
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P7 * Földszint feletti födém, PVC burkolat - szociális bérház
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P8
Földszint feletti födém, kerámia burkolat, vizes helyiség - 
átmeneti otthon

0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P8*
Földszint feletti födém, kerámia burkolat, vizes helyiség - 
szociális bérház

0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P9 Földszint feletti födém, kerámia burkolat - átmeneti otthon
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P9 * Földszint feletti födém, kerámia burkolat - szociális bérház
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P10 Közbenső födém - terasz

0,7 cm
fagyálló kerámia lapburkolat fagyálló rugalmas
ragasztóval ragasztva

0,3 cm
rugalmas cementbázisú csapadékvíz elleni
szigetelés

12 cm
vasbeton lemez, trapézlemez bennmaradó zsaluzattal, ferdén 
lehúzva

P11 Talajon fekvő padló
3 cm greslap burkolat
1,5 cm ágyazó habarcs
5,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
15 cm EPS installációs réteg

1 rtg 

4 mm vastag,  modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség 
elleni szigetelés, teljes felületén lángolvasztással ragasztva

1 rtg hideg bitumenmáz kellősítés (kb. 300 g/m2)
12 cm vasalt aljzat
15 cm homokos kavics feltöltés

P12 Épület melletti burkolat
5 cm beton járólap
6 cm kavics feltöltés

P13 Lépcső - pihenő
3 cm greslap burkolat
1,5 cm ágyazó habarcs
5,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
16 cm vasbeton lemez

P14 Lépcsőkar
3 cm greslap burkolat
1,5 cm ágyazó habarcs

előregyártott vasbeton lépcsőkar

F1 Szomszéd épület melletti fal
5 cm - dilatációképzés kitöltés nélkül
5 cm bennmaradó vasbeton zsaluzat
15 cm zsaluzatben elhelyezett hőszigetelés
20 cm monolit vasbeton falazat
1 cm vékonyvakolat

F2 Keleti homlokzat - falazat
5 cm beton kéregpanel
4 cm átszellőztetett légrés

15 cm 
külső oldalán fekete üvegszövettel kasírozott, hidrofobizált 
ásványgyapot hőszigetelés

30 cm PTH N+F kerámia falazat
1 cm Rigips gipszkarton szárazvakolat

P1 Közbenső födém, PVC burkolat - átmeneti otthon
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P1* Közbenső födém, PVC burkolat - szociális bérház
0,5 cm PVC padlóburkolat
6,5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P2
Közbenső födém, kerámia burkolat, vizes helyiség - 
átmeneti otthon

0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P2*
Közbenső födém, kerámia burkolat, vizes helyiség - 
szociális bérház

0,7 cm csúszásgátló kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
4 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P8*
Földszint feletti födém, kerámia burkolat, vizes helyiség - 
szociális bérház

0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
0,3 cm bevonatszigetelés, hajlati dilatációs szalaggal
0,5 cm - lejtésadó cementhabarcs
4,7 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P9 Földszint feletti födém, kerámia burkolat - átmeneti otthon
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P9 * Földszint feletti födém, kerámia burkolat - szociális bérház
0,7 cm ragasztott kerámia lapburkolat
0,3 cm rugalmas ragasztó
5 cm aljzatbeton

1 rtg
technológiai elválasztás cementlé átfolyás ellen, a 
peremszigetelés mentén felhajtva

2 cm ásványi szálas úsztatóréteg
3 cm EPS installációs réteg
14 cm monolit vasbeton födémszerkezet, statikai tervek szerint
21 cm álmennyezet rögzítése, fűtési vezetékek
2x1,5 cm 2 rtg 15 mm vastag Rigidur H (A1) gipszrost lap

P10 Közbenső födém - terasz

0,7 cm
fagyálló kerámia lapburkolat fagyálló rugalmas
ragasztóval ragasztva

0,3 cm
rugalmas cementbázisú csapadékvíz elleni
szigetelés

12 cm
vasbeton lemez, trapézlemez bennmaradó zsaluzattal, ferdén 
lehúzva
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P11

F1
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cementbázisú bevonatszigetelés, bitumenes vastaglemez
szigetelés rávezetve

2 cm cementhabarcs ágyazat

kéregfal előregyártott bennmaradó zsaluelem
spirálkengyeles vasalattal

dilatációképzés kitöltés nélkül

EPS hőszigetelés

monolit vasbeton falszerkezet

1 cm vastag lágy polifoam peremdilatációs sáv

rugalmas szilikon kitt+polifoam habzsinór háttámasz

bitumen vastaglemez vízszigetelés lábazatra felvezetve

P14

F1

16
5

1
,5

3

kéregfal előregyártott bennmaradó zsaluelem
spirálkengyeles vasalattal

dilatációképzés kitöltés nélkül

EPS hőszigetelés

monolit vasbeton falszerkezet

SCHÖCK Tronsole hézagképző öntapadó szalag

tartósan rugalmas kitt + háttámasz (habzsinór)

greslap lapburkolat + ágyazó habarcs

vasbeton lépcsőlemez

R7/A
R7/B

R8 R9

R5

R6

R10

R11

SZOCIÁLIS BÉRHÁZ 
C-C METSZET M=1:50

SZOCIÁLIS BÉRHÁZ  
D-D METSZET M=1:50
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Gantt diagramm 5

Név Kezdő dát... Záró dátum

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK 2018.03.01. 2018.03.12.

FÖLDMUNKA 2018.03.13. 2018.04.20.

ALAPOZÁS 2018.03.21. 2018.04.24.

TARTÓSZERKEZET - átmeneti otthon 2018.04.25. 2018.07.05.

kitűzési munkák 2018.04.25. 2018.04.25.

fsz monolit vasbeton falazat, pillérek 2018.04.26. 2018.05.10.

fsz monolit vasbeton gerendák, födém 2018.04.30. 2018.05.14.

fsz acélpillérek 2018.05.10. 2018.05.11.

fsz acélgerendák 2018.05.10. 2018.05.11.

fsz trapézlemez bennmaradó zsaluzat 2018.05.15. 2018.05.16.

fsz monolit vasbeton födémszerkezet 2018.05.17. 2018.05.22.

fsz lépcső 2018.05.18. 2018.05.22.

I. emelet monolit vasbeton falazat, pillérek 2018.05.23. 2018.06.05.

I. emelet monolit vasbeton gerendák, födém 2018.05.25. 2018.06.07.

I. emelet acélpillérek 2018.06.05. 2018.06.06.

I. emelet acélgerendák 2018.06.05. 2018.06.06.

I. emelet trapézlemez bennmaradó zsaluzat 2018.06.07. 2018.06.08.

I. emelet monolit vasbeton födémszerkezet 2018.06.11. 2018.06.13.

I. emelet lépcső 2018.06.12. 2018.06.13.

II. emelet monolit vasbeton falazat, pillérek 2018.06.14. 2018.06.27.

II. emelet monolit vasbeton gerendák, födém 2018.06.18. 2018.06.29.

II. emelet acélpillérek 2018.06.27. 2018.06.28.

II. emelet acélgerendák 2018.06.27. 2018.06.28.

II. emelet trapézlemez bennmaradó zsaluzat 2018.06.29. 2018.07.02.

II. emelet monolit vasbeton födémszerkezet 2018.07.03. 2018.07.05.

II. emelet lépcső 2018.07.04. 2018.07.05.

KÜLSŐ SZAKIPARI MUNKÁK - átmeneti otthon 2018.07.02. 2018.09.07.

BELSŐ MUNKÁK - átmeneti otthon 2018.07.09. 2018.09.10.

TEREPTÁRGYAK - átmeneti otthon 2018.09.11. 2018.09.18.

BEFEJEZŐ MUNKÁLATOK - átmeneti otthon 2018.09.19. 2018.10.02.

ÜZEMBEHELYEZÉS - átmeneti otthon 2018.10.03. 2018.10.03.

ALAPOZÁS - szociális bérház 2018.07.06. 2018.07.23.

TARTÓSZERKEZET - szociális bérház 2018.07.24. 2018.10.19.

KÜLSŐ SZAKIPARI MUNKÁK - szociális bérház 2018.10.16. 2019.01.09.

BELSŐ MUNKÁK - szociális bérház 2018.10.24. 2018.12.28.

TEREPTÁRGYAK - szociális bérház 2018.12.31. 2019.01.08.

BEFEJEZŐ MUNKÁLATOK 2019.01.09. 2019.01.22.

ÜZEMBEHELYEZÉS 2019.01.23. 2019.01.23.
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ÜTEMTERV - ÁTMENETI OTTHON I. EMELETIVASBETON PILLÉREK, FALAK

TÉRBELI ORGANIZÁCIÓS TERV - 
MŰSZAKI LEÍRÁS

A munkaterület átvétele után az első lépés az 
ideiglenes kerítés felállítása. A körbekerítés 
elsődleges céljai az élet- és vagyonvédelem, 
biztonságtechnika. A bejáratnál minden ütemnél 
portaszolgálat működik.
A közműveket be kell vezetni a telekre, innen 
a nyomvonalak ideiglenes meghosszabbítása 
szükséges.
A felvonulási építmények a következők: iroda, 
tárgyaló/pihenő, öltöző - mosdó, mobil WC. Ez 
összesen 4 db konténerből és 2 db mobil WC-ből 
áll, melyekhez szintén szükséges bevezetni az 
ideiglenes közműveket. Ezeknek az elhelyezése a 
kivitelezés során egyszer változik: az I ütemről a II 
ütemre való átálláskor.
A depóniák és segédüzemek az adott munkafolyamat 
függvényében változók. 

ÁTMENETI OTTHON FÜGGŐLEGES 
VASBETON TARTÓSZERKEZETE

A kivitelezés I. ütemét mutatja be ez az organizációs 
terv: az átmeneti otthon vasbeton tartószerkezetének 
építését.

Ekkor a betonozás idejére a telekre behajthat a 
betonszivattyú, illetve a mixer a tervlapon jelölt 9 m-es 
fordulósugarak biztosításával. Erre az időre emiatt a 
telek mellett nem kell a közutat elfoglalni, az építési 
kerítés csupán a járdáig tart, azt balesetvédelmi 
okokból kell elfoglalni. Mivel a járda ezen területe 
bontásra kerül, javasolt a meglévő régi épület előtti 
járda felújítása is.

A vasszerelés során a betonmixer, betonszivattyú 
üzemen kívül van.
A toronydaru elhelyezése olyan területre történik, 
amely a kivitelezés egésze során végig a kivitelezési 
terület része. Az épületek felépítése után ezt az útról 
autódaruval lehet kiemelni.
 
Az I. ütemben is biztosítani kell a szükséges 
konténerek elhelyezését, ezeket szemlélteti az 
organizációs terv. 
Az utca melletti depóniák megközelítése az 
építkezés ezen szakaszán végig megoldott, ezért itt 
kell létesíteni a betonacél depóniákat.

A telek nyugati oldalán kerülnek elhelyezésre a 
zsaluzat mosására, tárolására kijelölt területek. Mivel 
ezek a kivitelezés megkezdésétől fogva a területen 
vannak, ezért nem szükséges ennek a területnek 
a tehergépkocsival való megközelíthetőségének 
biztosítása. 

A vasbeton szerkezeteket minden esetben a 
statikai tervek alapján kell elvégezni. Ügyelni kell a 
vasbeton pillérekre elhelyezendő acél szerelvények 
kialakítására, melyek később az acél pillérek 
merevítését biztosítják.
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Gantt diagramm 5

Név Kezdő dát... Záró dátum

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK 2018.03.01. 2018.03.12.

FÖLDMUNKA 2018.03.13. 2018.04.20.

ALAPOZÁS 2018.03.21. 2018.04.24.

TARTÓSZERKEZET - átmeneti otthon 2018.04.25. 2018.07.05.

KÜLSŐ SZAKIPARI MUNKÁK - átmeneti otthon 2018.07.02. 2018.09.07.

lapostető 2018.07.02. 2018.07.06.

tetőátvezetések, tetőösszefolyók 2018.07.03. 2018.07.06.

tetőfedés szegély, perem 2018.07.06. 2018.07.09.

attikafedés 2018.07.09. 2018.07.10.

fsz kitöltő falazat 2018.07.31. 2018.08.06.

I. emelet kitöltő falazat 2018.08.07. 2018.08.13.

II. emelet kitöltő falazat 2018.08.14. 2018.08.21.

falak hőszigetelése 2018.08.22. 2018.08.28.

kéregpanelek elhelyezése 2018.08.29. 2018.09.04.

homlokzati nyílászárók 2018.09.05. 2018.09.07.

BELSŐ MUNKÁK - átmeneti otthon 2018.07.09. 2018.09.10.

TEREPTÁRGYAK - átmeneti otthon 2018.09.11. 2018.09.18.

BEFEJEZŐ MUNKÁLATOK - átmeneti otthon 2018.09.19. 2018.10.02.

ÜZEMBEHELYEZÉS - átmeneti otthon 2018.10.03. 2018.10.03.

ALAPOZÁS - szociális bérház 2018.07.06. 2018.07.23.

TARTÓSZERKEZET - szociális bérház 2018.07.24. 2018.10.19.

kitűzési munkák 2018.07.24. 2018.07.24.

fsz monolit vasbeton falazat, pillérek 2018.07.25. 2018.08.07.

fsz monolit vasbeton gerendák, födém 2018.07.27. 2018.08.09.

fsz acélpillérek 2018.08.07. 2018.08.08.

fsz acélgerendák 2018.08.07. 2018.08.08.

fsz trapézlemez bennmaradó zsaluzat 2018.08.09. 2018.08.10.

monolit vasbeton födémszerkezet 2018.08.13. 2018.08.15.

fsz lépcső 2018.08.14. 2018.08.15.

I.emelet monolit vasbeton falazat, pillérek 2018.08.16. 2018.08.30.

I. emelet monolit vasbeton gerendák, födém 2018.08.21. 2018.09.03.

I. emelet acélpillérek 2018.08.30. 2018.08.31.

I. emelet acélgerendák 2018.08.30. 2018.08.31.

I. emelet trapézlemez bennmaradó zsaluzat 2018.09.03. 2018.09.04.

I. emelet monolit vasbeton födémszerkezet 2018.09.05. 2018.09.07.

I. emelet lépcső 2018.09.06. 2018.09.07.

II. emelet monolit vasbeton falazat, pillérek 2018.09.10. 2018.09.21.

II. emelet monolit vasbeton gerendák, födém 2018.09.10. 2018.09.21.

II. emelet acélpillérek 2018.09.19. 2018.09.20.

II. emelet acélgerendák 2018.09.19. 2018.09.20.

II. emelet trapézlemez bennmaradó zsaluzat 2018.09.21. 2018.09.24.

II. emelet monolit vasbeton födémszerkezet 2018.09.25. 2018.09.27.

II. emelet lépcső 2018.09.26. 2018.09.27.

III. emelet monolit vasbeton falazat, pillérek 2018.09.28. 2018.10.11.

III. emelet monolit vasbeton gerendák, födém 2018.10.02. 2018.10.15.

III. emelet acélpillérek 2018.10.11. 2018.10.12.

III. emelet acélgerendák 2018.10.11. 2018.10.12.

III. emelet trapézlemez bennmaradó zsaluzat 2018.10.15. 2018.10.16.

III. emelet monolit vasbeton födémszerkezet 2018.10.17. 2018.10.19.

III. emelet lépcső 2018.10.18. 2018.10.19.

KÜLSŐ SZAKIPARI MUNKÁK - szociális bérház 2018.10.16. 2019.01.09.

BELSŐ MUNKÁK - szociális bérház 2018.10.24. 2018.12.28.

TEREPTÁRGYAK - szociális bérház 2018.12.31. 2019.01.08.

BEFEJEZŐ MUNKÁLATOK 2019.01.09. 2019.01.22.

ÜZEMBEHELYEZÉS 2019.01.23. 2019.01.23.
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ÜTEMTERV - ÁTMENETI OTTHON II. EMELETI FALAZATA, SZOCIÁLIS BÉRHÁZ I. EMELETI VASBETON FÖDÉME (2018.08.21.)

TÉRBELI  

A munkaterület átvétele után az első lépés az 
ideiglenes kerítés felállítása. A körbekerítés 
elsődleges céljai az élet- és vagyonvédelem, 
biztonságtechnika. A bejáratnál minden ütemnél 
portaszolgálat működik.
A közműveket be kell vezetni a telekre, innen 
a nyomvonalak ideiglenes meghosszabbítása 
szükséges.
A felvonulási építmények a következők: iroda, 
tárgyaló/pihenő, öltöző - mosdó, mobil WC. Ez 
összesen 4 db konténerből és 2 db mobil WC-ből 
áll, melyekhez szintén szükséges bevezetni az 
ideiglenes közműveket. Ezeknek az elhelyezése a 
kivitelezés során egyszer változik: az I ütemről a II 
ütemre való átálláskor.
A depóniák és segédüzemek az adott munkafolyamat 
függvényében változók. 

ÁTMENETI OTTHON FALAZATÁNAK 
KÉSZÍTÉSE, SZOCIÁLIS BÉRHÁZ 
VASBETON SZERKEZETÉNEK 
KÉSZÍTÉSE

A II. ütem az átmeneti otthon betonozási 
munkálatainak befejeztével történik. 
Ebben az ütemben a szociális bérház betonozási 
munkái folynak. A szükséges építési konténerek, 
depóniák elhelyezése végett az út felének a 
lezárása szükséges. Emellett továbbra is biztosított 
a fél útpálya működése, mivel az út eredetileg is 
egyirányú, így a forgalomban ez nem okoz jelentős 
beavatkozást.

A betonozási munkák alatt le kell zárni az utat teljes 
szélességében, ezzel biztosítva a szükséges helyet 
a betonszivattyúnak, betonmixernek. A vasszerelés 
során a betonmixer, betonszivattyú üzemen kívül 
van, így ekkor nem szükséges az út teljes lezárása.
A II ütemben az építési konténerek áthelyezésre 
kerülnek: az öltöző 1 mobil WC-vel az épületek 
közti területre kerül, így a III. ütem során nem kell 
áttelepíteni. A tárgyaló, irodai konténerek az utcára 
kerülnek, ezzel biztosítva a tárgyalások mindenkori 
megoldását. Az egyik mobil WC is itt kap helyet.

Szintén az úton kerül kialakításra egy ideiglenes 
tárolóterület, ahol ideiglenes elhelyezésre kerülnek a 
beszállított építőanyagok. Innen a daru segítségével 
lehet az építési telken belül kijelölt depóniákra 
helyezni ezeket. 

A zsaluzat mosására, tárolására kijelölt depónia 
ugyanazon a területen marad, és mivel a II. ütem 
alatt – az átmeneti otthon átadásáig – megtörténik 
az utolsó vasbeton szerkezet betonozása, így nem 
kell új zsalu tárolási helyet kijelölni a III. ütemben.
Az ideiglenes kerítés úgy kerül kialakításra, hogy 
minden szomszéd épület megközelíthető az 
építkezés során. 


