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I. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 

A FELADAT BEMUTATÁSA 

A tervezett épület egy klubház a veszprémi fiatalok számára. 
Egyetemváros lévén, Veszprém lakosságának nagy hányadát 14-24 
év közötti diákok teszik ki. Jelenlétük a civil szférában azonban 
elenyésző, a város vezetősége szeretne ezen javítani, továbbá a 
meglévő ifjúsági szervezetek is igényt tartanak olyan helyre, ahol 
közösségi tevékenységüket hatékonyan tudják végezni. A klubház 
nem csak fiatalok találkozóhelyeként, hanem rendezvénytérként és 
egy ifjúsági szervezet irodájaként is funkcionálna. A projekt elősegíti az 
Veszprém2023 Európa Kulturális Fővárosa programját is, ami sok 
egyéb fontos cél mellett, EFK programjával bíztatja a fiatalokat az aktív 
közéletre. 
A tervezési helyszín Veszprém város szívében található, közvetlenül 
csatlakozik a Kolostorok és Kertek veszprémvölgyi útvonalának keleti 
pontjához, mely egyéb kikapcsolódási lehetőségeket nyújt a 
városlakók számára. A sétány nyugati pontja elsősorban családi 
programok élettere, játszótereivel és nagy parkjaival. Az útvonal keleti 
fele inkább fiatalabbak számára nyújt szabadidős tevékenységeket 
éttermeivel, sportolásra alkalmas helyeivel, csendes parkjaival. A nyári 
fesztiválszezonban is ez a terület vesz részt aktívan, legtöbbször 
koncertek, vásárok, szabadtéri rendezvények helyszínéül szolgál. 

A projekt célja, hogy ezeket a lehetőségeket bővítse, és hogy 
gyengítse a terület szezonalitását így egész évben biztosítani lehessen 
a kikapcsolódást és az aktív közéletet a fiatalok számára. A veszprém 
völgyi útvonal ezzel a bővítéssel kiegészülve teljeskörűen kiszolgálná 
a veszprémi szabadidős igényeket az ott élő diákok számára. 

RÖVID TERVEZÉSI PROGRAM 

A programalkotásánál az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy a 
közösség változatos igényeinek minél jobban megfelelő épület 
jöhessen létre.  A klub nagyjából 150 fő befogadására alkalmas, 
működése helyzettől függő. Az épület két szintes, földszintjén nagy 
belmagasságú közösségi tér biztosít helyet a fiatalok délutáni 
elfoglaltságainak, továbbá 3 multifunkciós terem is található ezen a 

szinten, melyek az egyes hobbik gyakorlására (pl. pingpong, tánc, 
csapatprojektek), illetve közösségépítésre alkalmasak. A 
multifunkciós termek egybenyithatók, így akár nagyobb 
előadásokat is lehet tartani az épületben. A földszinten továbbá 
zenei próbatermek várják a tehetséges fiatal együtteseket. Ezen 
kívül pedig az épületet üzemeltető ifjúsági szervezet irodahelyisége 
található a szinten. A helyszínre érkező gépkocsik tárolása 
megoldott; szabadterületen, a helyszín közvetlen környezetében 
épült parkolóban történik. Az akadálymentes megközelítés 
érdekében 3 mozgássérült parkoló kerül kialakításra a bejárat 15 
méteres körzetén belül történik. 

Az épület alapterülete 525,7 m2. Az ifjúsági klub épületében 
maximum 150 fő tartózkodhat egyszerre. A többfunkciós terem 80 
fős előadóteremé alakítható, eközben a közösségi teret 30-40 fő 
még mindig tudja használni. Az irodában 3-4 fő található egy átlagos 
hétköznapon, míg a próbatermek helyiségeként 4-8 ember 
befogadására alkalmasak. Ezen kívül maximum 8 fős 
személyzetnek biztosít munkahelyet. 

A PROGRAM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA 

Az tervezés helyszíne Veszprém város közepén a belváros 
közvetlen közelében, a Veszprém völgyben található. A völgy 
rengeteg potenciált rejt, azonban a 2000-es évek elején még nem 
figyeltek oda állagmegóvására. Az elmúlt több mint egy évtizedben 
a völgy Veszprém legnagyobb rekreációs térségévé nőtte ki magát 
a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően. A helyszín közvetlenül 
csatlakozik az útvonal keleti pontjához, a tervezési program pedig 
további lehetőségeket nyújt az odaérkező fiatalok számára.  

 

 

 

 

 



 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK SZABÁLYOZÁSI ADATAI 

HRSZ:  Veszprém 352 

Telek mérete:  2400 m2 

Övezeti 
jel 

Beépítési 
mód 

Beépítés max. 
mértéke 

Max. 
épületmagasság 

Zöldfelület 
legkisebb mérete 

Vt-14 SZ 40 % 5,4 m 20% 

 

TARTÓSZERKEZETI KONCEPCIÓ 

Az épület vegyes tartószerkezeti rendszerű földszint + 1 emelet 
kialakítású, részben lapos, részben magastetővel fedve. A déli oldalon 
több nagy homlokzati megnyitás is található, északi és nyugati oldalát 
azonban több helyen is támfal határolja A külső falazat egy összefogó 
határolószerkezetként működik, lehetővé téve így a belső tér 
szabadabb kialakítását. A külső burok néhány helyen azonban 
megtörik, teret adva a nagy homlokzati megnyitásoknak. Belül pillérek 
támasztják alá az épület zárófödémét. A koncepció kialakítása során az 
egyik legfontosabb megoldandó feladat a szomszéd lakóépületek 
felőli elegáns elhatárolódás volt. A 3 méter szintkülönbséget 
kihasználva ezt 40 cm vastag L alakú súlytámfalak sorával oldottam 
meg, melyek tökéletes határt képeznek a különböző funkciójú 
épületek között. Közvetlen szomszédja nincs a tervezett épületnek, 
szabadon állónak tekinthető. 

III. HATÁSOK ÉS IGÉNYBEVÉTELEK 

KÜLSŐ HATÁSOK 

TALAJ 

A szakirodalmi források geológiai leírásai szerint a talaj 1,0 méterig 
agyagos, homokos kőzettörmelék és görgeteg (mállott, felaprózódott 
dolomit). Ez alatt kemény, tömör Sédvölgyi dolomit alapkőzet található. 
Az épület alápincézetlen. Vízközmű nem található a telken annak 

bővítése így szükséges, minden más közmű már be van kötve a 
telekre. 

VÍZRAJZ 

A talajvíz átlagos mélységét Magyarország talajvíztérképe 
Veszprémben mindenütt 20 méternél mélyebbre helyezi, ez 
azonban nem mindenütt lehet helytálló. Veszprémben lokálisan 
található talajvíz az állandó- és ideiglenes felszíni vízfolyások 
mentén is, Ilyen terület például a Séd völgye, ahol a tervezési 
helyszín is található. A környező fúrások a Séd part mellett -3 m 
mélységben észleltek talajvizet. A patak mellett 6 méter széles 
fenntartási sávot kell hagyni a Helyi Építési Szabályzat szerint. A 
patak vízszintje nem ingadozó, az árvíz veszélye nem jelentős. 

ÉPÍTÉSI NEDVESSÉG 

A kivitelezés alatt nedves építési módok (pl. vasbeton készítés, 
festés) alkalmazása után az épületet kötelező teljesen kiszárítani a 
használatba vétel előtt. 

CSAPADÉK (eső, jégeső, hó) 

Veszprém éghajlati szempontból a Közép-Dunántúli régióba 
tartozik, amire magas csapadékmennyiség jellemző. Az évi 
csapadékmennyiség nagyjából 600-650 mm éves szinten, a levegő 
páratartalma 50-60% körüli. Az oldalsó határolószerkezetek széllel 
együtt vízterhelésnek is ki vannak téve, a lapostető számításánál is 
figyelembe kell venni a csapadékmennyiséget. 

HŐMÉRSÉKLETI HATÁSOK 

Az évi napos órák száma hozzávetőlegesen 2000 óra. Egy átlagos 
téli hónapban ez a szám körülbelül 50 órát, míg egy nyári hónapban 
250 órát jelent. A vízszintes globális éves sugárzás mértéke 
1000kWh/m2. Veszprém évi középhőmérséklete 8,5-10,5 °C. a 
hőmérsékleti szélsőértékek pedig -14 és 34 °C között alakulnak. A 
fagymentes napok száma 185-203 nap, míg a hótakarós napok 
száma átlagosan 35-60 nap. Az átlagos maximális hóvastagság 20-
30 cm.  



HÓTEHER 

A fagymentes napok száma 185-203 nap, míg a hótakarós napok 
száma átlagosan 35-60 nap. Az átlagos maximális hóvastagság 20-30 
cm. A hóteher karakterisztikus értéke 1,25 kN/m3. 

SZÉLTEHER 

Az uralkodó szélirány északi, északnyugati, nyugati, ritkán déli, átlagos 
sebessége 3,0-3,5 m/s. 

FÖLDRENGÉS 

A vizsgált építési terület a Dunántúlon, a Balatontól északra helyezkedik 
el, melynek megfelelően a tervezett létesítmény az 5. tervezési zónába 
esik (EC8 – MSZ EN 1998 – 1:2008, 189. oldal NA. 1.ábra). Így figyelembe 
veendő horizontális gyorsulási érték 50 évre, 10% meghaladási 
valószínűség mellett az (A osztályú talajon) alapkőzeten: PGA =agR=0,15 
g = 1,47 m/s2 (ld. ábra). 

 

 

AKUSZTIKAI HATÁSOK 

A tervezési helyszín alapvető környezete alacsony zajterhelésű, a 
nyári fesztiválszezonban azonban jelentős akusztikai hatásnak 
van kitéve. 

KÉMIAI ÉS BIOLÓGIAI HATÁSOK 

A talajvíz veszélye nem áll fent, továbbá a helyszín közelében található víz nem 
agresszív így ez a hatás nem jelentős. 

BELSŐ HATÁSOK 

ÉPÜLETEN BELÜLI NEDVESSÉGHATÁSOK 

Az épületen belül használati vízhatások a mosdóblokkok helyiségeit érintik. 
Ezeken a helyeken megfelelő használati víz elleni szigeteléssel kell védekezni 
a hatás ellen. A helyiség közepesen védendő igényszintnek felel meg mivel 
huzamosabb tartózkodású helyiségekkel határosak.  

TŰZ HATÁSAI 

Az épületben tűzveszélyt okozó berendezések száma alacsony. 
A gyors füstterjedés veszélye a nagy légterek miatt fennáll A 
menekülő útvonalak hő és füstvédelmét meg kell oldani. Az 
alacsony befogadó képesség és a rövid menekülőutak lehetővé 
teszik az épület gyors kiürítését veszélyhelyzet esetén. 

HŐHATÁSOK 

A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekre vonatkozó 
előírások (közösségi tér, multifunkciós termek, próbatermek) 
megegyeznek az irodára és előadóteremre vonatkozó 
előírásokkal, amik a következők: 

MINIMÁLIS BELSŐ HŐMÉRSÉKLET FŰTÉSNÉL:  20°C 
HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY:  20-24 °C 
A MAXIMÁLIS BELSŐ HŐMÉRSÉKLET HŰTÉSNÉL: 26°C 
HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY HŰTÉSNÉL: 23-26 °C 

Az épületet funkciója huzamos használatot követel így az elvárt 
páratartalom 40-60% körül található. 

 

 



MECHANIKAI HATÁSOK 

Az épület mechanikai hatásai főként az önsúlyból adódó terhek teszik 
ki. A födémek a használatból adódó hasznos terhek mellett a könnyű 
válaszfal terheket is viselik. A földszint feletti zárófödémnek autók által 
okozott tehreket is viselnie kell. A gerendák önsúlyteherre és lehajlásra 
is méretezendők. 

AKUSZTIKAI HATÁSOK 

Az előadóterem és a próbatermek akusztikailag védettebb tereknek 
minősülnek. Az iroda tér ugyan külön szinten kap helyet, zajhatások 
ellen azonban így is védeni kell, A kopogó hangok elkerülése 
érdekében úsztatott padló kerül kialakításra. A válaszfalak vastagsága 
is megfelel az előírt követelményeknek. 

IV. KÖVETELMÉNYEK 
TARTÓSZERKEZET KÖVETELMÉNYEI 

- hatásokkal szembeni ellenállás (technológiai 
használhatóság, működőképesség, emberi 
komfortérzet biztosítása 

- tartósság: működést gátló, látványt rontó 
alakváltozásokat ne okozzanak környezeti hatások 

- állékonyság: merevítés biztosítása merevítőfalakkal 
NEDVESSÉG ELLENI KÖVETELMÉNYEK 

- lapostető: fordított rétegrend csapadékvíz elleni 
szigetelés, alatta lévő terek teljes szárazsági igényűek 

- magastető vízzáró fólia, megfelelő vízelvezetés, alatta 
teljes szárazságigényű terek 

- lábazati szigetelés: 30 cm magasságig felvezetett, 
talajnedvesség elleni szigetelés 

TALAJNEDVESSÉG 

- felületfolytonosított bitumenes szigetelés, 
minimum 10 cm átlapolással 
szigetelésváltásnál/toldásnál 

- támfalaknál utcaszintig felvezetve 
ÉPÍTÉSI NEDVESSÉG 

- a nedves építési móddal készült épületszerkezetek teljes 
kiszáradását követően lehet az épületet használatba venni. 

LEVEGŐBEN TERJEDŐ NEDVESSÉGHATÁSOK 

- hőfokesési és telített páranyomási görbe ne metssze 
egymást 

- lég-és párazáró szigetelés kialakítása a nyílászáróknál és a 
függönyfalaknál belső oldalon  

- magastető esetén szintén megoldandó a lég- és 
párazárása a tetőszerkezetnek 

ÜZEMI HASZNÁLATI VÍZ 

- mosdókban használati víz elleni szigetelés alkalmazása 
1,50 méterig 

  



HŐTECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK, RÉSZLEGES SZERKEZETI ELEMZÉS 

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározását a 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet szerint kell elvégezni. A kiszámolt összesített energetikai 
jellemző alapján az épület energetikai minőség szerinti besorolását a 
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint kell elvégezni. 

HATÁROLÓ SZERKEZETEK (1.SZINT) 

Rétegtervi hőátbocsátási tényező (U érték) 

A rétegtervi hőátbocsátási tényező a pontszerű hőhidak hatása nélkül 
a következő képpen számolható: 
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ahol: 

he [W/m2K] – a külső oldali hőátadási tényező 

hi [W/m2K] – a belső oldali hőátadási tényező 

d [m] – az egyes rétegek vastagsága 

λ [W/mk] – az egyes rétegek hővezetési tényezője, anyagjellemző 

 

A hőátadási tényezők értékének meghatározása 

R1 Külső fal támfal mellett 

20 cm zsalukőfal 
1 réteg Preprufe 300R talajvíz elleni szigetelés 
20 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés 
30 cm monolit vasbeton tartófal 
1 réteg glett, festés 

U= 0,183 W/m2K < Ukövetelmény=0,2 W/m2K 

 

  



R4 Külső homlokzati fal – nagytáblás burkolat 

1,3 cm Rieder betonpanel burkolat 
4 cm  Légrés 

20 cm Kőzetgyapot hőszigetelés 
30 cm monolit vasbeton tartófal 
1 réteg glett, festés 

U= 0,185 W/m2K < Ukövetelmény=0,2 W/m2K 

 

R3 Külső homlokzati fal – szálcement burkolat 

0,8 mm Equiton szálcement burkolat 
4 cm  légrés 

20 cm kőzetgyapot hőszigetelés 
30 cm monolit vasbeton tartófal 
1 réteg glett, festés 

U= 0,185 W/m2K < Ukövetelmény=0,2 W/m2K 

R14 Magastető 

0,8 mm Equiton szálcement burkolat 
2,4 cm 

5 cm  
alátét deszkázat 
ellenléc, közötte légrés 

15 cm kiegészítő kőzetgyapot hőszigetelés 
15 cm kőzetgyapot hőszigetelés, közötte szarufákkal 
35 cm vasbeton koporsófödém 

1 réteg glett, festés 

U= 0,126 W/m2K < Ukövetelmény=0,14 W/m2K 

R12 Talajon fekvő padló 

0,8 cm kerámia burkolat 
0,5 cm  ragasztó réteg 

6 cm aljzatbeton 
1 réteg technológiai fólia 
15 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés  
20 cm vasalt aljzat 
15 cm coulé kavics 

U= 0,244 W/m2K < Ukövetelmény=0,25 W/m2K 



 

R13 Lapostető 

5 cm betonlap burkolat 
8 cm  zúzott kavics 

1 réteg geotextilia 
6 cm drénlemez 

30 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés 
1 réteg Preprufe 300R talajvíz elleni szigetelés 
18 cm lejtbeton 
30 cm monolit vasbeton födém 

glett, festés 
 

U= 0,123 W/m2K < Ukövetelmény=0,14 W/m2K 

 

 

 

 

 

 

 

AKUSZTIKAI KÖVETELMÉNYEK 

Akusztikai követelmények besorolás az MSZ 15601 alapján. 

A léghangszigetelési követelmény helyszíni körülményekre vonatkozó 
tényleges értékét, igény esetén mindkét vizsgálati irányban méréssel 
kell ellenőrizni, és a mérési eredménynek mindkét mérési irányban 
azonosnak vagy jobb hangszigetelési minőséget kell tükröznie, mint a 
követelmény. Az épületszerkezet hangszigetelési minőségét kifejező 
termékjellemzőnek azonosnak vagy nagyobbnak kell lennie, mint az 
épületszerkezetre vonatkozó léghangszigetelési követelmény 
tényleges értéke. 

S. 

Zajos helyiség, 
akusztikai 

terhelésnek 
kitett 

szerkezet 

Zaj ellen 
védendő  

terem 

Léghangszigetelés Lépéshang-
szigetelés 

Alapkövetel
mény 

átlagos 
épületben 

Fokozott 
követelmény 

igényes 
épületben 

Alap
köve
telm
ény  

Foko
zott 

köve
telm
ény  

R'w+
C 

Rw+C R'w+C Rw+C L'nw L'nw 

dB dB dB dB dB dB 

1. Gépészet Próbaterem  43  48   

2 Próbaterem Próbaterem 51  54    

3 Közösségi 
tér 

Előadóterem 
 45  48   

4 Előtér Iroda  45  48   

6 Előadótér 
ajtó 

Előadótér 
 27  32   

 

  



SZÉLTEHER 

Szabadonálló beépítés. Homlokzatburkolat rögzítése általános 
szabályok szerint, tető szigetelésének rögzítése általános szabályok 
szerint. 

TŰZVÉDELEM 

15. Oktatási, nevelési, gyermekfoglalkoztató, játszóház rendeltetés 
38. § (1) Bölcsődei rendeltetés kizárólag a földszinten vagy a kijárati szinten alakítható ki. 
(2) Óvodai rendeltetés kizárólag a földszinten vagy a kijárati szinten, valamint az annál 
legfeljebb 7,0 méterrel 
magasabban elhelyezkedő szinten alakítható ki. 
(3) Az oktatási, nevelési önálló rendeltetési egységet a többi rendeltetési egységtől tűzgátló 
építményszerkezettel kell 
elválasztani. 
(4) A gyermekek elhelyezésére, huzamos tartózkodására szolgáló helyiség 
a) falburkolata KK osztály esetén legalább B-s1, d0, MK osztály esetén legalább A2-s1,d0 
tűzvédelmi osztályú, 
b) mennyezetburkolata KK osztály esetén legalább B-s1, d0, MK osztály esetén legalább A2-
s1,d0, tűzvédelmi 
osztályú, 
c) padlóburkolata KK és MK osztály esetén legalább Bfl-s1 tűzvédelmi osztályú és 
d) belső oldali hő- és hangszigetelése A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú legyen. 
(5) Ha a rendeltetési egység teljes területét beépített automatikus tűzjelző és oltóberendezés 
védi, akkor az MK 
osztályba tartozó rendeltetés esetén A2 tűzvédelmi osztály helyett megengedett a B 
tűzvédelmi osztályú anyagok 
használata. 
(6) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti családi napközi 
esetében a kiürítésre 
vonatkozó általános tűzvédelmi követelményeket kell betartani. 
(7) Az egy lakóegységen belül több, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvény szerinti családi 
napközi kialakítása során, ha a családi napközi nem az épület földszintjén vagy első emeletén 
helyezkedik el, 
a (6) bekezdésben foglaltakon túlmenően biztosítani kell a két irányú kiürítés lehetőségét, 
valamint a menekülésre 
számításba vett átriumok, közlekedők hő- és füstelvezetése tekintetében az e rendeletben 
foglalt előírások 
teljesülését. 
(8) A 200 m2-nél nagyobb alapterületű játszóház létesítése esetén a gyermekek 
foglalkoztatására szolgáló helyiséget hő 
és füst elleni védelemmel kell ellátni. Gravitációs füstelvezetés esetén a helyiség 
alapterületének 1%-át elérő hatásos 
nyílásfelületű hő- és füstelvezető, valamint légpótló felületet kell kialakítani. Gépi hő- és 
füstelvezetés esetén a szükséges elszívási és légpótlási teljesítmény 2 m3/s legyen a 
gravitációs füstelvezetéshez és légpótláshoz tartozó hatásos nyílásfelület minden m2-ére 
számítva. 

Építményszerkezet Pince+fsz 
Kockázati 
osztály 

Teherhordó falak és merevítéseik D REI30 AK 
Teherhordó pillérek és merevítéseik D R30 AK 
Pinceszinti teherhordó falak és 
merevítéseik 

A2 REI30 AK 

Pinceszinti pillérek és merevítéseik A2 R30 AK 
Pinceszint feletti födém A2 REI30 AK 
Emeltközi és padlás födém - AK 
Tetőfödém tartószerkezete D REI15 AK 
Tetőfödém térelhatároló szerkezete D REI15 AK 
Fedélszerkezet D AK 
Épületen belüli menekülőlépcsők, 
lépcsőpihenők tartószerkezetei D R30 AK 

menekülési útvonalat képző szabad 
lépcső 

A1 AK 

Tűzgátló válaszfal D EI 15 AK 
Tűzgátló fal A2 (R)EI 30 AK 
Tűzgátló födém A2 (R)EI 30 AK 
Tűzterjedés elleni gát A2 AK 
Tűzgátló nyílászáró tűzfalban A2 EI2 90-C AK 
Tűzgátló nyílászáró tűzgátló falban D EI2 30-C AK 
Tűzgátló nyílászáró felvonóaknaajtó a vonatkozó műszaki 

követelmény szerint 
AK 

Tűzgátló réskitöltő-réslezáró 
rendszerek 

az átvezetéssel érintett 
szerkezettel megegyező 

tűzállósági teljesítményű, de 
legfeljebb EI 90 

AK 

Tűzgátló lineáris hézagtömítések a csatlakozó szerkezetekre 
előírt követelménnyel 

megegyező tűzállósági 
teljesítményű, de legfeljebb 

EI 90 

AK 

Tűzgátló záróelem EI 30 AK 
Falburkolat D s1, d0 AK 
Padlóburkolat Dn s 1 AK 
Álmennyezet, mennyezetburkolat D s1, d0 AK 
Álpadló D EI 15 AK 
Hő- ls hangszigetelés, burkolat 
nélkül vagy burkolat mögött 

B s1, d0 AK 

Az épület kockázati osztálya AK 

 



GAZDASÁGOSSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

Törekedni kell arra, hogy az épület energiaellátásának 25%-a megújuló 
energiaforrásból nyerjük. A napelemek segítségével gazdaságosabbá 
tehetjük az épület világítását, hűtését és fűtését is. 

V. AZ ÉPÜLET JELLEMZŐ SZERKEZETEINEK 
BEMUTATÁSA 

ALAPOZÁS 

A tervezési területen a terep jelentős szintkülönbséggel rendelkezik. 
Az épület alapozását vasbeton sávalapokkal oldjuk meg. A támfalak 
mellé épülő tartószerkezeti falak mellé vízszigetelést tartó zsalukőfal 
kerül. Erre a megfelelő vízszigetelés elérése miatt van szükség. Talajvíz 
elleni szigetelésre nincs szükség, a terület alatt -3,00 méteren található 
a mértékadó talajvízszint. A sávalapok tetejére 30x40 cm-es vasbeton 
gerendákat fektetünk melyekbe a tartószerkezeti falak és oszlopok 
csatlakoznak. Az alapozás síkja -1,23 cm. A lift alapozásához a sávalapot 
lépcsőztetni kell a tervek alapján. 

FÜGGŐLEGES TARTÓSZERKEZET 

Az épület külső tartószerkezeti rendszere falas és vázas, tehát vegyes 
rendszerű. A szerkezeti rendszer csak nagy fényigényű helyeknél vált 
át pilléresre. Ilyen nagy fényigényű terek az épület földszintes 
részének déli oldalán találhatók. Az épület keleti tömege közbenső 
megtámasztás nélkül hidalja át 9 méteres fesztávját. A pillérek között a 
terheket 30/45-ös gerendák adják át. A határoló falak mindenhol 30 
cm vastag monolit vasbetonból készülnek, melyet a helyszínen 
készítenek. A falak magassága helyenként változó, maximum 6,3 
méter, az épület alápincézetlen. A vasbeton falakat a földszinti födém, 
illetve merevítő falak merevítik, melyek szintén monolit vasbetonból 
készülnek. Az alkalmazott pillérek 30/30 cm keresztmetszetűek, 
anyaga C30/37-es vasbeton. Magasságuk 3,00 méter, terheiket az 
alapgerendákon keresztül a sávalapnak adják tovább. A tartószerkezeti 
falak az udvari homlokzaton több helyen ablaknyílásokkal vannak 
áttörve. Ezek az ablaknyílások általában a padló vonalától az 

álmennyezet vonaláig tartanak, bevilágító sávként működnek. A 
nyílások minden esetben akkorák, hogy a falra adódó terheket a 
nyílás feletti vasbeton falszakasz elbírja. Az földszintes épületrész 
tetején található attika magassága 1,8 m, terheit az alatta található 
vasbeton zárófödémre hárítja. 

Az épület belső részében szintén vegyes tartószerkezeti váz 
található. Az alapvetően pilléres rendszert 30 cm vastag vasbeton 
merevítőfalak egészítik ki. A pillérek magassága 3,0 méter, 
keresztmetszetük 30/30 cm, C30/37-es betonból készülnek. A 
pilléres kialakításnak, és a nagyobb fesztávok áthidalásának 
köszönhetően az épület belső terei szabadon szerkeszthetők.  

VÍZSZINTES TEHERHORDÓ SZERKEZETEK 

Az épület külső tartószerkezeti rendszeréhez sorolnám az 
alapozást és a zárófödémeket, hiszen ezek foglalják magukba a 
teljes épületet. Az alapozás monolit vasbeton sávalappal készül, 
tetejére 30/40 cm-es alapgerendát készítenek.  

A földszintes épületrész zárófödéme 30 cm monolit vasbeton 
lemezből készül, mely többtámaszú lemezként funkcionál. Ez a 
lemez az alatta elhelyezett 30/45 cm-es gerendákra, illetve a 
monolit vasbeton falakra támaszkodik.  

A kétszintes épületrészt vasbeton koporsófödém fedi. Statikai 
szempontból tört lemeznek tekinthető. Közbenső támaszok 
nélkül 9 métert hidal át, melyet monolit vasbeton födémmel nem 
lehetne kivitelezni, így 35 cm vastag Bubble-deck födémet 
alkalmazunk ezen a szakaszon. A Bubble – deck födém térfogat 
súlya a monolit vasbeton födémhez képest sokkal kevesebb, 25 
kN/m3-ről 16,82 kN/m3-re csökkenthető. 

A gerendák támaszköze változó, maximum 4 méter. Anyaguk 
C40/50-es minőségű vasbeton. A gerendák minden esetben az 
épület külső tartószerkezeteire terhelnek, vagy főfalakra, vagy a 
külső oldali gerendákra. A belső oldali gerendák a külső oldali 



gerendákhoz hasonlóan C40/50-es betonból 30/45 cm-es 
keresztmetszettel készülnek el. 

Az épület belső vízszintes teherhordó szerkezeteit a belső oldali 
gerendák és a földszint feletti közbenső födém teszi ki. A közbenső 
födém szintén 9 métert kell, hogy áthidaljon, közbenső támasz nélkül, 
így a zárófödémhez hasonlóan ez is Bubble-deck födémmel 
alakítandó ki. A közbenső födém vastagsága a többlet teher miatt 40 
cm. A Bubble – deck födém térfogat súlya a monolit vasbeton 
födémhez képest itt is sokkal kevesebb, 25 kN/m3-ről 16,65 kN/m3-re 
csökkenthető. 

FÜGGŐLEGES KÖZLEKEDŐK TEHERHORDÓ SZERKEZETE  

Az épület összesen egy belső oldali és egy külső oldali lépcsővel 
rendelkezik, továbbá egy lifttel.  

A külső oldali lépcső terheit a szomszédos vasbeton falakra továbbítja. 
A kültéri lépcsőre azért volt szükség, hogy a telek jelenlegi zárt 
helyzete nyitottabbá váljon, jobban illeszkedjen a meglévő útvonalba. 
Az épület kertje így azonnal több irányból is elérhetővé válik. Az 
egykarú lépcső 3,60 métert szintkülönbséget hidal át, szélessége 2,1 
méter. 25 cm monolit vasbeton lemezből készül. 

A belső oldali kétkarú lépcső fő funkciója a földszint elérése beltérben. 
Terheit a szomszédos vasbeton falakra továbbítja. A kétkarú lépcső 
karszélessége 1,15 m, 3,89 méter szintkülönbséget hidal át. 20 cm 
monolit vasbeton lemezből készül. 

Az akadálymentes közlekedés érdekében az épületben egy 
hidraulikus lift kerül elhelyezésre, így az külön tartószerkezetet nem 
igényel. 

HOMOLOKZAT 

Az épület egyes egységeit különböző burkolattal látjuk el. A lapostetős 
egység 13 mm vastag betonlap burkolatot kap világos szürke színben. 
A homlokzat átszellőztetett rendszerű alatta 20 cm 
kőzetgyapothőszigeteléssel. A hátszerkezetet képző vasbeton falazat 

30 cm vastag. A homlokzat részét képezi egy egyedi szerkezetre 
szerkesztett előtető mely szintén ezzel a burkolattal lesz ellátva. 
A magastetős egységet szálcement burkolat borítja. Rendszere 
hasonlóan átszellőztetett, 20 cm kőzetgyapottal ellátott., 
hátszerkezete 30 cm vasbeton tartófal. A homlokzatot helyenként 
nagyfelületű nyílászárók törik meg, ezek felé árnyékolás és 
tervezési okokból kerámia rudakból álló burkolatot szerelünk fel. 
Az akusztikai követelményeket a fal rétegrendje biztosítja. Nagy 
vastagsága elég léghanggátlást biztosít a belső tereknek. 

TETŐSZERKEZET 

A lapostető alapját egy többtámaszú monolit vasbeton födém 
adja. A födémre lejtést adó réteg kerül majd bitumenes 
vastaglemez szigetelés vízvédelem miatt. Erre 30 cm vastag XPS 
lépésálló hőszigetelést rakunk hőtechnikai követelmények 
teljesítése érdekében. A hőszigetelésre felületszivárgó 
drénlemez kerül és ezt zúzott kavicsba ágyazott kültéri 
betonlapburkolatokkal fedjük le. 

A magastető 9 m-es fesztávot áthidaló 35 cm vastag Bubble-
deck koporsófödém, melyre átforduló burkolatot alkalmazunk.  A 
tetőszerkezet megegyezik egy általános koporsófödém 
tetőrétegrendjével. A burkolatot rendszersaját rögzítőelemekkel 
helyezzük a tetőre. 

VÁLASZFALAK 

Az épület belső válaszfalai gipszkarton építőlemezből készülnek. 
A mosdók falai impregnált lemezzel vannak ellátva. Az összes 
helyen általános 2,5x7,5x2,5 rétegrendű falakat alkalmazunk, 
melyek megfelelnek a hangszigetelési követelményeknek is. 

 

 

 

 



FÜGGÖNYFAL 

Először a bordákat szerelik fel, függőleges, majd vízszintes irányban. A 
gerendák csatlakozásánál behelyezik a szükséges hőszigetelést, majd 
az erre rákerülő takaróprofilt. Ezután következik az üvegezés, majd a 
vízszigetelési vonal folytonosítása. Végül a kiegészítő hőszigetelés, 
takaróelemek beépítése következik. 

 

RÉTEGRENDEK 

R1  Földszinti fal támfal mellett 
 
40 cm eredeti kő támfal 
1 cm dilatációs hézag 
20 cm zsalukő szigetelést tartó falazat 
1 cm kiegyenlítő habarcs réteg 
1 rtg bitumenes kellősítés 
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
20 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés 
30 cm monolit vasbeton tartófalazat 
1 rtg glettelés, festés 

R2  Földszinti fal termett talaj mellett 
 
 termett talaj 
20 cm zsalukő szigetelést tartó falazat  
1 cm kiegyenlítő habarcs réteg 
1 rtg bitumenes kellősítés 
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
20 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés 
30 cm monolist vasbeton tartófalazat 
1 rtg glettelés, festés 

R3  Általános homlokzati fal, szálcement burkolattal 
 
8 mm Equiton szálcement burkolat, N074 fekete színben 
4 cm légrés 
20 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete 
 üvegfátyollal kasírozva 
30 cm monolit vasbeton tartófalazat 
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással 
1 rtg glettelés, festés 

 

R4 Általános homlokzati fal, betonburkolattal 
 
13 mm Rieder betonburkolat, 
 off white-ferrero light, világosszürke színben 
4 cm légrés 
20 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete 

 üvegfátyollal kasírozva 
30 cm monolit vasbeton tartófalazat 
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással 
1 rtg glettelés, festés 

  R5 Általános homlokzati fal, kerámiarúd burkolattal 
 
50 mm Terracotta kerámia rúd homlokzati elem, 
 közötte légréssel 
20 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete 
 üvegfátyollal kasírozva 
30 cm monolit vasbeton tartófalazat 
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással 
1 rtg glettelés, festés 

R6 Általános attika fal, betonburkolattal 
 
13 mm Rieder betonburkolat, 
 off white-ferrero light, világosszürke színben 
4 cm légrés 
20 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete 
 üvegfátyollal kasírozva 
30 cm monolit vasbeton tartófalazat 
20 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés 
4 cm légrés 
13 mm Rieder betonburkolat, 
 off white-ferrero light, világosszürke színben 

R07  Általános homlokzati lábazat szálcement burkolatnál 
 
8 mm Equiton szálcement burkolat, N074 fekete színben 
4 cm légrés 
20 cm Ravatherm XPS 300 SL lábazati hőszigetelés 
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez lábazati szigetelés 
1 rtg bitumen kellősítés 
30 cm monolit vasbeton tartófalazat 
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással 
1 rtg glettelés, festés 

  



R08  Általános homlokzati lábazat betonburkolatnál 
 
13 mm Rieder betonburkolat, 
 off white-ferrero light, világosszürke színben 
4 cm légrés 
20 cm Ravatherm XPS 300 SL lábazati hőszigetelés 
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez lábazati szigetelés 
1 rtg bitumen kellősítés 
30 cm monolit vasbeton tartófalazat 
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással 
1 rtg glettelés, festés 

R09  Attika lábazat betonburkolatnál 
 
13 mm Rieder betonburkolat, 
 off white-ferrero light, világosszürke színben 
4 cm légrés 
20 cm Ravatherm XPS 300 SL lábazati hőszigetelés 
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez lábazati szigetelés 
1 rtg bitumen kellősítés 
30 cm monolit vasbeton tartófalazat 
20 cm Ravatherm XPS 300 SL lábazati hőszigetelés 
 előtető szerelőrétege 
13 mm Rieder betonburkolat, 
 off white-ferrero light, világosszürke színben 

R10 Emeletközi födém, általános helyen 
 
0,7 cm kerámia burkolat 
0,3 cm burkolat ragasztó 
7 cm aljzatbeton 
20 cm úsztatóréteg 
40 cm monolit vasbeton Bubble-deck födém 
76,5cm álmennyezeti installációs réteg 
2,5 cm Rigips gipszkarton álmennyezet 
1 rtg glettelés, festés 

R11 Emeletközi födém, iroda helyiségnél 
 
0,8 cm laminált parketta burkolat 
0,3 cm XPS alátétlemez 
7 cm aljzatbeton 
20 cm úsztatóréteg 
40 cm monolit vasbeton Bubble-deck födém 
76,5cm álmennyezeti installációs réteg 
2,5 cm Rigips gipszkarton álmennyezet 
1 rtg glettelés, festés 

R12 Általános földszinti padozat 
 

0,7 cm kerámia burkolat 
0,3 cm burkolat ragasztó 
7 cm aljzatbeton 
20 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés 
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez lábazati szigetelés 
1 rtg bitumen kellősítés 
20 cm vasalt aljzat 
25 cm kavicsterítés 
 termett talaj 

R13  Lapostető 
 
10 cm Kültéri betonburkolat 
15 cm zúzott kavics réteg 
2,5 cm felületszivárgó drénlemez 
30 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés 
2-18 cm  Lejtést képző betonréteg 
1 rtg bitumenes kellősítés 
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
30 cm monolit vasbeton lemez 
30 cm álmennyezeti installációs réteg 
2,5 cm gipszkarton álmennyezet 
1 rtg glettelés, festés 

R14 Magastető 
8 mm Equiton szálcement burkolat, N074 fekete színben 
4 cm légrés 
5 cm ellenléc 
1 rtg szél,-és csapadékzáró páraáteresztő  alátéthéjazat 
15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete 
 üvegfátyollal kasírozva 
15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés 
1 rtg lég-és párazáró fólia 
35 cm monolit Bubble-deck födém 
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással 
1 rtg glettelés, festés 
 
R15 Válaszfal mosdónál 
0,7 cm  kerámia burkolat 
0,3 cm burkolatragasztó 
2,5 cm 2 x1,25 cm impregnált gipszkarton építőlemez 
7,5 cm installációs réteg 
2,5 cm 2 x1,25 cm impregnált gipszkarton építőlemez 
1 rtg glettelés és festés 

 



R16 Válaszfal általános helyen 
 
1 rtg glettelés és festés 
2,5 cm 2 x1,25 cm általános gipszkarton építőlemez 
7,5 cm installációs réteg 
2,5 cm 2 x1,25 cm általános gipszkarton építőlemez 
1 rtg glettelés és festés 

R17  Tartószerkezeti fal beltérben 
 
1 rtg glettelés és festés 
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással 
30 cm monolit vasbeton tartószerkezeti fal 
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással 
1 rtg glettelés és festés 

R18 Járda 
 
10 cm járólap 
20 cm zúzott kavicságyazat 
 termett talaj 
  



KIEMELT SZAKÁG MŰSZAKI LEÍRÁSA 
 
Kiemelt szakági munkarészként az épületem külső megjelenését 
meghatározó elemeiről írom. A választott szerkezetek minden esetben 
teljesítik a rájuk vonatkozó követelményeket. 
 
TETŐK 

Az épület tömegformálásánál nagy szerepet játszott a környezetbe 
való illeszkedés. Az északi oldalon található támfal jelenleg 
megakadályozza, hogy a völgyi sétaútvonalat folytatni lehessen. A 
támfal tetején található útszakasz kibővítése és az útvonal 
folytatásának érdekében egy lapostető kialakítása volt indokolt a 
földszintes épület esetén. A kétszintes épületrész tetőkialakításánál a 
szomszédos házak szolgáltak mintának. A környező épületek mind 
magastetővel épületek gyakran aszimmetrikus szerkezettel, ezért az 
én épületemnél erre hasonlító tető került kialakításra.  

Tetőrétegrendek: 

 
R13  Lapostető 
 
10 cm Kültéri betonburkolat 
15 cm zúzott kavics réteg 
2,5 cm felületszivárgó drénlemez 
30 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés 
2-18 cm  Lejtést képző betonréteg 
1 rtg bitumenes kellősítés 
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
30 cm monolit vasbeton lemez 
30 cm álmennyezeti installációs réteg 
2,5 cm gipszkarton álmennyezet 
1 rtg glettelés, festés 

 
 

U= 0,123 W/m2K < Ukövetelmény=0,14 W/m2K 

R14 Magastető 
8 mm Equiton szálcement burkolat, N074 fekete színben 
4 cm légrés 
5 cm ellenléc 
1 rtg szél,-és csapadékzáró páraáteresztő  alátéthéjazat 
15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete 
 üvegfátyollal kasírozva 
15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés 
1 rtg lég-és párazáró fólia 
35 cm monolit Bubble-deck födém 
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással 
1 rtg glettelés, festés 

 

U= 0,126 W/m2K < Ukövetelmény=0,14 W/m2K 

  



FÜGGÖNYFALAK 

Az épület tájolása és alaprajza nagyban befolyásolta a homlokzatra 
elhelyezett üvegfelületek méretét. A magastetős épületrész déli 
homlokzata szolgál az épület fő funkciójának, a közösségi térnek 
bevilágítására. Ide ezért mindenképpen nagy üvegfelület került 
betervezésre. A 9 x 8,5 méter magas nyitott felület indokolta a 
függönyfal beépítését. A függönyfal osztása építészeti előképek 
alapján terveztem. A SCHÜCO függönyfalrendszerek Uw értéke 1,3 
W/m2K körül található. 

NYÍLÁSZÁRÓK 

Az épület nyílászárói SKYFRAME vékonykeretes alumínium ablakok. 
Építészeti cél volt a multifunkciós termek ideiglenes 
egybenyithatósága a kerttel így oda belmagasságú tolóajtók kerültek 
kialakításra. Az épület földszinti és emeleti bejáratai szintén Skyframe 
ajtókkal vannak megoldva. Az épületen található egyéb nyílászáróknak 
a több természetes fény bejuttatásán kívül egyéb szerepük nincs. 

A SKYFRAME nyílászárók Uw értéke <1,0 W/m2K megfelel a 
MINERGIE-Standard minőségi követelményeinek. Az erről szóló 
bizonyítvány az alábbi linken elérhető: 

https://storage.googleapis.com/sky-media-
prod/filer_public/4b/ef/4befa751-ddad-4f19-954c-b34d87f8fd48/sky-
frame-minergie-3-zertifikat.pdf 

HOMLOKZATBURKOLATOK 

A tervezett épület homlokzatainak kiválasztásánál színben és 
hangulatban megegyező anyagokat kerestem a telek környékén 
használatos anyagokkal. Az épület 3 fajta burkolatot kap. 
 
RIEDER betonburkolat 

A földszintes épületrész építészeti koncepció szerint egyrészt a támfal 
bővítését szolgálja. Erre valami nehezebb hatású burkolatot kerestem, 
ami azonban nem túl vastag szerelt rendszerként beépíthető, ugyanis 
az épület ezen részéhez csatlakozó előtető szerkezet csak ilyen 
burkolatot bírt el tartószerkezetileg. Így esett erre a burkolatra a 
választás melyet világos szürke, szinte fehér színben képzeltem el A 

betonelemeket nagytáblákban 120 x x250 cm-es nagytáblákban 
helyezik el az épületen. 

 

U= 0,185 W/m2K < Ukövetelmény=0,2 W/m2K 

 

R4 Általános homlokzati fal, betonburkolattal 
 
13 mm Rieder betonburkolat, 
 off white-ferrero light, világosszürke színben 
4 cm légrés 
20 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete 

 üvegfátyollal kasírozva 
30 cm monolit vasbeton tartófalazat 
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással 

1 rtg glettelés, festés 
  

https://storage.googleapis.com/sky-media-prod/filer_public/4b/ef/4befa751-ddad-4f19-954c-b34d87f8fd48/sky-frame-minergie-3-zertifikat.pdf
https://storage.googleapis.com/sky-media-prod/filer_public/4b/ef/4befa751-ddad-4f19-954c-b34d87f8fd48/sky-frame-minergie-3-zertifikat.pdf
https://storage.googleapis.com/sky-media-prod/filer_public/4b/ef/4befa751-ddad-4f19-954c-b34d87f8fd48/sky-frame-minergie-3-zertifikat.pdf


EQUITON szálcement burkolat  

A magastetős épületrészt sötét színű szálcement burkolattal látjuk el. 
Ennél az épületrésznél is fontos volt az átszellőztetett burkolat 
kialakítása. Az épület ezen részén átforduló homlokzatburkolatot 
alkalmazunk, így a szálcement burkolat a tető burkolataként is szolgál. 
A vízelvezetés vonalát és ezen szerkezetek pontos kialakítását a 
részletrajzok mutatják. 

 
R3  Általános homlokzati fal, szálcement burkolattal 
 
8 mm Equiton szálcement burkolat, N074 fekete színben 
4 cm légrés 
20 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete 
 üvegfátyollal kasírozva 
30 cm monolit vasbeton tartófalazat 
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással 
1 rtg glettelés, festés 

 

U= 0,185 W/m2K < Ukövetelmény=0,2 W/m2K  

 

 

 

Kerámia rúd burkolat 

A kétszintes, magastetős épületrész tömegének optikai 
csökkentése érdekében a nyílászárók vonalában szálcement 
burkolatok helyett kerámiarúd burkolatot alkalmazunk. Így a 
homlokzat ezen részei áttörtek, de mégis egységesek maradnak. A 
kerámia rúd az időjárási adottságok miatt nem helyettesíthető fával, 
a nagy esőzések miatt a faburkolat hamar cserélésre szorulna, 
illetve tűzállósága sem felelne meg az ottani követelményeknek.  

 
R5 Általános homlokzati fal, kerámiarúd burkolattal 
 
50 mm Terracotta kerámia rúd homlokzati elem, 
 közötte légréssel 
20 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete 
 üvegfátyollal kasírozva 
30 cm monolit vasbeton tartófalazat 
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással 
1 rtg glettelés, festés 

 

U= 0,189 W/m2K < Ukövetelmény=0,2 W/m2K  
  



Épületet határoló szerkezetek/anyagok 
teljesítményjelzője 
Schüco függönyfalának teljesítménynyilatkozata 

 

 

Skyframe teljesítmény jelzők 

 
 

 

 



 

Rieder beton burkolat 

 
  



Equiton szálcement burkolat teljesítmény jelzője 

 

 
 

 

 

 

 

Terracotta kerámia rúd 

 

 
  



Fekete üvegfátyolszövettel kasírozott Rockwool hőszigetelés 
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felület fűtés vakolat borítással

perforált szálcement lemez
burkolathoz rögzítve, burkolattal
egyező színben

fóliabádog

fóliabádog cseppentőszegély,
20 cm-ként csavarozással
rögzítve

24 mm vastag impregnált láng-
és gombamentes teljes felületű
deszkaaljzat

0,7 mm vastag többrétegű
felületvédelemmel ellátott,
horganyzott acéllemezből
egyedileg hajlított ereszcsatorna

poliészter szövetbetét erősítésű,
1,5 mm vastagságú, lágyított
PVC lemez, csapadékvíz elleni
szigetelés

rovarháló burkolathoz rögzítve

hőszigetelést rögzítő dübel

EQUITON rejtett
burkolatrögzítő elem
EQUITON NATURA szálcement
panelhez

fekete üvegfátyolszövet
kasírozás

EQUITON NATURA szálcement
burkolat

R14

R03

3%

R3  Általános homlokzati fal, szálcement burkolattal

8 mm Equiton szálcement burkolat, N074 fekete színben
4 cm  légrés
20 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete
  üvegfátyollal kasírozva
30 cm monolit vasbeton tartófalazat
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással
1 rtg  glettelés, festés

R14 Magastető
8 mm Equiton szálcement burkolat, N074 fekete színben
4 cm légrés
5 cm ellenléc
1 rtg szél,-és csapadékzáró páraáteresztő  alátéthéjazat
15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete
 üvegfátyollal kasírozva
15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg lég-és párazáró fólia
35 cm monolit Bubble-deck födém
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással
1 rtg glettelés, festés
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EQUITON
rejtett burkolatrögzítő elem
EQUITON NATURA szálcement
panelhez

fekete üvegfátyolszövet
kasírozás

modifikált bitumenes
vastaglemez
lábazati vízszigetelés

rovarháló burkolat
rögzítőeleméhez rögzítve

a lábazati szigetelés felső
élének megfogása lecsúszás
ellen 30x3 mm-es horganyzott
acélszalaggal, 20 cm-ként  a
hátszerkezetbe rögzítve,
rugalmas kitt élzárással

vasbeton sávalap

XPS lábazati hőszigetelés

tartósan rugalmas
szilikontömítés,

polietilén habzsinór
háttámasszal

felület fűtés vakolat borítással

R03
15

10

R12R18

R3  Általános homlokzati fal, szálcement burkolattal

8 mm Equiton szálcement burkolat, N074 fekete színben
4 cm  légrés
20 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete
  üvegfátyollal kasírozva
30 cm monolit vasbeton tartófalazat
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással
1 rtg  glettelés, festés

R12 Általános földszinti padozat

0,7 cm kerámia burkolat
0,3 cm burkolat ragasztó
7 cm         aljzatbeton
20 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés
2 rtg  modifikált bitumenes vastaglemez lábazati
  szigetelés
1 rtg  bitumen kellősítés
20 cm vasalt aljzat
25 cm kavicsterítés
  termett talaj

R18 Járda

10 cm járólap
20 cm zúzott kavicságyazat
  termett talaj
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felület fűtés vakolat borítással

24 mm vastag impregnált láng-
és gombamentes teljes felületű
deszkaaljzat
EQUITON
rejtett burkolatrögzítő elem
EQUITON NATURA szálcement
panelhez

poliészter szövetbetét erősítésű,
1,5 mm vastagságú, lágyított
PVC lemez, csapadékvíz elleni
szigetelés

EQUITON NATURA szálcement
burkolat

35 cm vastag monolit vasbeton
Bubble-deck födém

porszórt fémlemez
burkolattal megegyező színű

R14

SZÁLCEMENT BURKOLATNÁL

R14 Magastető
8 mm Equiton szálcement burkolat, N074 fekete színben
4 cm  légrés
5 cm  ellenléc
1 rtg  szél,-és csapadékzáró páraáteresztő  alátéthéjazat
24 mm deszkaaljzat
15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete
  üvegfátyollal kasírozva
15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg  lég-és párazáró fólia
35 cm monolit Bubble-deck födém
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással
1 rtg  glettelés, festés
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felület fűtés vakolat borítással

35 cm vastag monolit vasbeton
Bubble-deck födém

poliészter szövetbetét erősítésű,
1,5 mm vastagságú, lágyított

PVC lemez, csapadékvíz elleni
szigetelés

24 mm vastag impregnált láng-
és gombamentes teljes felületű

deszkaaljzat

LOPO kerámia rúd burkolati
elem

fekete színben

50 x 30 mm rozsdamentes
acélból készült burkolat
tartószerkezet, L acéllal

ellenléchez rögzítve

porszórt fémlemez
burkolattal megegyező színű

R19

KERÁMIA RÚD BURKOLATNÁL

R14 Magastető kerámia burkolatnál
8 mm Equiton szálcement burkolat, N074 fekete színben
4 cm  légrés
5 cm  ellenléc
1 rtg  szél,-és csapadékzáró páraáteresztő  alátéthéjazat
24 mm deszkaaljzat
15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés, fekete
  üvegfátyollal kasírozva
15 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés
1 rtg  lég-és párazáró fólia
35 cm monolit Bubble-deck födém
1,5 cm felületfűtés installáció vakolatborítással
1 rtg  glettelés, festés
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RIGIPS egysíkú CD profilvázas
monolit álmennyezeti rendszer,
2 x 1,25 cm gipszkartonlemezzel
borítva

SKYFRAME 3 rétegű alumínium
nyílászáró

perforált, horganyzott acél
teraszfolyóka, rácslefedéssel

külső oldali szél-és vízzáró
EPDM fólia, csatlakozó

szerkezetekkel vízhatlan módon
összeépítve

purenit vaktok

tartósan rugalmas
szilikontömítés,
polietilén habzsinór
háttámasszal
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belső oldali lég és párazáró
EPDM fólia,
belső szerkezetekkel lég és
párazáró módon összeépítve

L acél szelvény purenit vaktok
rögzítéséhez

BAUDER VIP TE
vákuum hőszigetelő panel R13R10

R10 Emeletközi födém, általános helyen

0,7 cm kerámia burkolat
0,3 cm burkolat ragasztó
7 cm aljzatbeton
20 cm úsztatóréteg
40 cm monolit vasbeton Bubble-deck födém
76,5cm álmennyezeti installációs réteg
2,5 cm Rigips gipszkarton álmennyezet
1 rtg glettelés, festés

R13  Lapostető

10 cm Kültéri betonburkolat
15 cm zúzott kavics réteg
2,5 cm felületszivárgó drénlemez
30 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés
2-18 cm  Lejtést képző betonréteg
1 rtg bitumenes kellősítés
2 rtg modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés
30 cm monolit vasbeton lemez
30 cm álmennyezeti installációs réteg
2,5 cm gipszkarton álmennyezet
1 rtg glettelés, festés
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SKYFRAME 3 rétegű alumínium
nyílászáró

burkolható tokú sávroló

perforált alumínium lemez

purenit vaktok

RIEDER beton burkolat

Rockwool kőzetgyapot
hőszigetelés, fekete

üvegfátyollal kasírozva

80 x 120 mm zártszelvény,
előtető tartószerkezete

perforált, horganyzott acél
teraszfolyóka, rácslefedéssel

hőszigetelést rögzítő dübel

EQUITON rejtett
burkolatrögzítő elem
EQUITON NATURA szálcement
panelhez

24 mm vastag impregnált láng-és
gombamentes teljes felületű
deszkaaljzat

fóliabádog cseppentőszegély, 20
cm-ként csavarozással rögzítve

porszórt fémlemez
burkolattal megegyező színű
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R13

R13  Lapostető

10 cm Kültéri betonburkolat
15 cm zúzott kavics réteg
2,5 cm felületszivárgó drénlemez
30 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés
2-18 cm  Lejtést képző betonréteg
1 rtg  bitumenes kellősítés
2 rtg  modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés
30 cm monolit vasbeton lemez
30 cm álmennyezeti installációs réteg
2,5 cm gipszkarton álmennyezet
1 rtg  glettelés, festés
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tartósan rugalmas
szilikontömítés,
polietilén habzsinór
háttámasszal

SKYFRAME 3 rétegű alumínium
nyílászáró

perforált, horganyzott acél
teraszfolyóka, rácslefedéssel

külső oldali szél-és vízzáró
EPDM fólia, csatlakozó

szerkezetekkel vízhatlan módon
összeépítve

purenit vaktok

15
10

belső oldali lég és párazáró
EPDM fólia,
belső szerkezetekkel lég és
párazáró módon összeépítve

L acél szelvény purenit vaktok
rögzítéséhez

R12

R18

R12 Általános földszinti padozat

0,7 cm kerámia burkolat
0,3 cm burkolat ragasztó
7 cm  aljzatbeton
20 cm Ravatherm XPS 300 SL hőszigetelés
2 rtg  modifikált bitumenes vastaglemez lábazati szigetelés
1 rtg  bitumen kellősítés
20 cm vasalt aljzat
25 cm kavicsterítés
  termett talaj

R18 Járda

10 cm járólap
20 cm zúzott kavicságyazat
  termett talaj


