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SÉNYŐ, KOSSUTH UTCA 22. SZÁM
66 hrsz.
NAPPALI IDŐSEK KLUB ÉPÍTÉSÉNEK
engedélyes tervdokumentációja

Építtető:

Sényő Község Önkormányzata
H-4533 Sényő, Kossuth u. 69.

Építés helye:

H-4533 Sényő, Kossuth u. 22.
Hrsz.: 66

Tervező:

Archicum St. Kft
4552 Napkor Kossuth u. 70.
Tel./Fax.:06-42-789-587

Felelős tervező:

Nyitrai Norbert
Építészmérnök
É15-0369

Tervező munkatárs:

Ágoston László
építészmérnök

Kelt:

Napkor, 2017. június 14.
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ALÁÍRÓLAP
SÉNYŐ, KOSSUTH UTCA 22. SZÁM 66 hrsz.
NAPPALI IDŐSEK KLUB ÉPÍTÉSÉNEK
engedélyes dokumentációjához

Építtető:

Sényő Község Önkormányzata
H-4533 Sényő, Kossuth u. 69.

Tervező:

Archicum St. Kft
H-4552 Napkor, Kossuth u. 70.

Építész tervező:

Tervező
munkatárs:

Nyitrai Norbert
Építészmérnök
É15-0369

Ágoston László
építészmérnök

Tartószerkezeti
tervező:

Németh Csaba
okleveles építőmérnök
TT-15-0629

Épületgépész
mérnök:

Pál László Péter
épületgépész mérnök
G-T /15/0860

Épületvillamossági
tervező:

_____________________________________

Hepp Viktor
épületvillamossági tervező
V-T 15/0709
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MŰSZAKI LEÍRÁS
SÉNYŐ, KOSSUTH UTCA 22. SZÁM 66 hrsz.
NAPPALI IDŐSEK KLUB ÉPÍTÉSÉNEK
engedélyes dokumentációjához
1. Építészeti műszaki leírás

Készült a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete alapján.

1.1. Építmény rendeltetésének és elhelyezésének leírása:
Az építtető egy „nappali idősek klubja” épületének megtervezésével bízta meg irodánkat.
1.2. Telekre és építményekre vonatkozó építési előírások:
A telek besorolása: Vt, településközpont vegyes terület, ahol a maximális beépíthetőség
30%, épületmagasság 7,50 m és a minimális zöldfelület 25%.
Előírás szerint
Tervezés szerint
Telek területe
5226 m2 (100,00%)
Tervezett épület területe
405,84 m2 (7,77%)
Meglévő épületek területe
1050,39 m2 (20,10%)
Beépítés összesen
max. 35%
1456,23 m2 (27,87 %)
Tervezett burkolt terület
233,00 m2 (4,46%)
Meglévő burkolt terület
150,00 m2 (2,87%)
Burkolt terület
383,00 m2 (5,20%)
Zöldfelület területe
min. 25%
3386,77 m2 (64,81%)
Épületmagasság
7,50 m
3,64 m
A fenti adatokból megállapítható, hogy a tervezett beépítés az övezeti előírásoknak megfelel.

1.2. Közlekedési útvonal akadálymentesítése:
Az épület teljesen akadálymentesítve lesz.
1.3. Az építménybe betervezett építési termékekre vonatkozó teljesítmény-jellemző
meghatározás:
A tervezett építmény vonatkozásában a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés
engedélyezése nem szükséges.
A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem került
sor. Az eltérő műszaki megoldás: szerkezet/eljárás/számítási módszer** a
szabványossal legalább egyenértékű. Nyilatkozunk, hogy az adott tervezési feladatra
azonos módszer került alkalmazásra a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás)
megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmazásra került.
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (1)(2) bekezdés
c)-h) és (4) bekezdésekben meghatározott követelményeknek megfelel, így különösen:
•
a mechanikai ellenállás és stabilitás,
• a tartószerkezeti
• az épületgépészeti
• villamos és villámvédelmi
•
a tűzbiztonság,
•
a higiénia, egészség- és környezetvédelem,
•
a használati biztonság,
•
a zaj és rezgés elleni védelem,
•
az energiatakarékosság és hővédelem,
követelményeire.
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1.4. Műszaki megoldásoknak való megfelelősége az OTÉK 50. § (3) bekezdése szerint:
Az alapvető követelmények kielégítésére a vonatkozó magyar nemzeti szabványtól nem
tértünk el. A tervezett épület elektromos rendszerét úgy alakítjuk ki, hogy napelemmel
történő elektromos áram használatára alkalmas legyen. A használati melegvíz rendszere
jelentős mértékű megbontása nélkül biztosított.

2. Tartószerkezeti műszaki leírás

Alapozás: sávalap 60 cm szélességben és -1,00 m mélységig, C25/30-XC2-32/F2 betonból
B500A (B.60.50) bordás betonacél vasalással
Lábazat: talpgerenda C25/30-XC2-32/F2 beton kitöltéssel B500A (B.60.50) bordás betonacél
vasalással
Külső és belső teherhordó falazat: 30 cm kerámia falazat
Válaszfalak: 10 cm kerámia falazat
Koszorú: monolit vasbeton koszorú C20/25-XC1-24/F3 betonból B500A (B.60.50) bordás
betonacél vasalással
Földszint feletti födém: 15/15 cm fa gerendázat gipszkarton alsó borítással
Tetőszerkezet: fa tetőszerkezet összetett nyeregtetővel
Tetőfedés: kerámia tetőcserép
Szigetelés: 2x15 cm szálas hőszigetelés a födémen, homlokzaton 15 cm homlokzati
hőszigetelés. Padlóban: 1 réteg GV35-ös modifikált bitumenes lemez felette 12 cm
lépésálló hőszigetelő lemez.
Eresz és lefolyó: festett, horganyzott acél függőeresz és lefolyócső
Nyílászárók: fokozott hőszigetelésű műanyag homlokzati nyílászárók, belső ajtók fa
szerkezetűek.

Burkolatok:
Padlóburkolatok: a lent következő helyiséglistában, helységenként külön- külön
megnevezve.
Homlokzati burkolat: nemesvakolat
Falburkolatok: a vizes helyiségekben 2,10 m magas csempeburkolat, a személyzeti
tartózkodóban az alsó és felső pult között szintén csempeburkolat készül
Festés-mázolás: belső felületek 2 réteg diszperziós festést kapnak.

3. Gépészeti műszaki leírás

Vízellátás: A telken meglévő vízóra-akna található. Víz az utcai közműhálózatra van
rákötve. Az új épület vízigénye nem haladja meg a meglévő vízcsatlakozás
kapacitását. Az épületbe a vízóra-aknától a földben fagyhatár alatt vezetett
többrétegű polimer csővel közvetlenül vezetjük be a használati ivóvizet.
Szennyvíz-elvezetés: A szennyvíz hálózathoz csatlakozik.
Csapadékvíz elvezetés: Az épület tetőhéjazatáról függőeresz csatornával gyűjtjük a
csapadékvizet, amit lefolyókon keresztül vezetünk el a telek zöldfelületére, ahol
teljes mértékben elszikkad.
Gázellátás: A telken meglévő gázcsatlakozás van.
Fűtési rendszer: Fűtés központi fűtés, a hőleadók radiátorok, kazán: vegyes tüzelésű kazán,
illetve kondenzációs kazán, az égéstermék a kétkürtős kéményen keresztül
távozik.
A kondenzációs kazán bekötéséhez szakági tervező által készített tervet kell
készíttetni.
Légtechnikai rendszerek: Az épület helyiségei közvetlenül kiszellőztethetőek. A belső
helyiségek önálló helyiségenkénti szellőzést kapnak.
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4. Épületvillamossági műszaki leírás
Az elektromos áram ellátását az E-On Zrt. közműszolgáltató biztosítja. Jelenleg az
ingatlanon élő elektromos mérőhely található.
Az épületben szabvány szerinti elektromos hálózatot építünk ki, melynek része az
energiatakarékos izzóval működtetett világítás, helyiségenként elhelyezett kapcsolókkal és
dugaljakkal. Az érintésvédelemről firelé gondoskodik. Az épület használatbavételéhez
érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell majd készíteni.

5. Rétegrendi kimutatás

1 - Padló rétegrend
2 cm burkolat + ragasztó
6 cm aljzatbeton
12 cm ISOVER PERIMATE hőszigetelő rendszer
1 rtg talajnedvesség elleni szigetelés
10 cm szerelőbeton
15 cm tömörített kavicságy
termett talaj
2 – Födém rétegrendje
kiszellőztett padlástér
15 cm szálas hőszigetelés
15/15 cm fa gerendázat
közötte szálas hőszigetelés
5 cm függesztett gipszkarton
2 rtg diszperziós festés
3 – Tető rétegrendje
Creaton Hortobágy kerámia cserépfedés
30/50 mm cserépléc
30/50 mm ellenléc
1 rtg páraáteresztő fólia
10/15 cm szarufa
kiszellőztett padlástér
4 – Teherhordó falazat rétegrendje
külső tér
1 rtg nemesvakolat
15 cm hőszigetelő rendszer
30 cm Porotherm 30 NF kerámia falazat
1,5 cm belső vakolat
2 rtg diszperziós festés
5 – Lábazat rétegrendje
1,5 mm lábazati gyöngyvakolat
12 cm XPS hőszigetelő rendszer
1 rtg drénlemez
1 rtg bitumenes lemez
30 cm vasbeton talpgerenda
Termett talaj
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6. Helyiségkimutatás
Helyiségszám Név

Bruttó terület Padló anyaga

1 Közlekedő

13.92 m2

Greslap

2 Iroda 1

13.68 m2

Greslap

3 Iroda 2

12.18 m2

Greslap

4 Női pihenő

15.12 m2

Greslap

5 Férfi pihenő

15.84 m2

Greslap

6 Személyzeti öltöző

3.61 m2

Greslap

7 Személyzeti

2.28 m2

Greslap

8 Előtér

1.44 m2

Greslap

9 Szem.-i WC

1.08 m2

Greslap

10 Férfi vizesblokk

5.97 m2

Greslap

11 Női vizesblokk

6.08 m2

Greslap

12 Mosókonyha

7.36 m2

Greslap

13 Férfi ak. WC és fürdőszoba

7.36 m2

Greslap

14 Raktár

7.60 m2

Greslap

15 Kazánház

7.98 m2

Greslap

16 Take. + raktár

7.83 m2

Greslap

17 Tálalókonyha

12.96 m2

Greslap

18 Szállítóedény

3.30 m2

Greslap

19 Fehér mosogató

4.40 m2

Greslap

20 Étkező

38.94 m2

Greslap

21 Közösségi tér

59.40 m2

Greslap

22 Terasz

43.83 m2

Greslap

23 Szélfogó

18.62 m2

Greslap

24 Folyosó

28.80 m2

Greslap

Összesen

339.58 m2

7. Belső út- és térburkolatok, csapadékvíz kezelés:

A közlekedő utakon burkolat készül. A be nem épített területeken parkosítás és fásítás
készül.
Az épület tetőfelületén keletkező csapadékvizek a telek területén teljes mértékben
elszikkadnak.

8. Közút csatlakozás:

A jelenlegi állapot szerint a telek körbe van kerítve, meglévő közútcsatlakozással rendelkezik,
így a gépjármű közlekedés számára új közútcsatlakozást nem kívánunk építeni. Az ingatlan
megközelítése a Szabadság utca felől biztosított. Az utca aszfaltozott közút, mely a helyi
önkormányzat tulajdonában és kezelésében van.
A meglévő kapubehajtó az érintett Szabadság utcára közel merőlegesen helyezkedik el. A
belső úthálózat esetén az ívsugarak személygépkocsi forgalomra lettek kialakítva, nagy
fordulási sugarat követelő nehéz tehergépkocsik/kamionok az épület kivitelezése közben és
az után sem jelentkeznek a tervezési területen.
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A meglévő kapubehajtó és a kiszolgáló úthálózat magassági vonalvezetése kapcsolódik a
meglévő közút burkolatszintjéhez, valamint a tervezett épület padlómagasságához.
A meglévő útcsatlakozás ~3,00 m széles.

9. Munkavédelmi előírások:

Általános leírás: A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és ennek végrehajtására
kiadott 66993. (XII. 26.) MÜM rendelet rögzíti a gazdálkodó szervezet vezetőinek,
munkáltatóinak valamint a munkavállalók kötelezettségeit, tevékenységeit, magatartás
szabályait, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés követelményeinek
megvalósítására
Ennek értelmében a munkáltató köteles a biztonságos munkavégzés feltételeit
megteremteni, a munkavállalók kötelesek az ezzel kapcsolatos előírásokat betartani és
közreműködni a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések megelőzésében.
A fenti törvény és rendelet rögzíti, hogy a veszélyes és ártalmas munkaterületen
(anyagmozgatás, hegesztés…) csak arra alkalmas, szakmai és egészségügyi szempontból
megfelelő személyek foglalkoztathatók.
Az előforduló munkabalesetek elsősegélynyújtásához szükséges eszközökről, mentőláda
használható állapotáról, feltöltöttségéről, annak kijelölt helyéről a munkáltató köteles
gondoskodni.
Ha bármely munkavállaló az építési munkahelyen megállapítja, hogy a használt
munkaeszköz, berendezés vagy segédszerkezet, az alkalmazott technológia, vagy a felhasznált
anyag veszélyforrást jelent, ezt azonnal jelenteni köteles a munka irányítójának és
intézkedést kell kérnie.
Valamennyi építés kivitelezési munkát úgy kell megszervezni, hogy a munkavállalóra,
illetve a környezetben tartózkodókra a veszélyforrások hatásukat ne tudják kifejteni.
Munkakörnyezet ismertetése: A munkahelyek kialakítása lehetővé teszi a biztonságos és az
egészséget nem károsító munkavégzést.
A munkavégzés során a menekülési útvonalakat – minden kivitelezési fázisban
ismertetni kell a dolgozókkal és az útvonalak szabadon hagyását biztosítani kell.
Személyi feltételek: Építési, kivitelezési munkát csak jogszabályban meghatározott, szakmai
képesítéssel rendelkező és intézkedési joggal felruházott, munkavédelmi előírások
megvalósításáért is felelő személy irányítása mellett szabad végezni.
A kivitelezőnek, a felelős műszaki vezetőnek munkavédelmi oktatást kell tartani az
építési területen tartózkodó személyeknek.
Építési, kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartózkodhat, illetve végezhet
munkát, aki alkohol, vagy a munkavégzési képességére hátrányosan ható szer befolyása alatt
nem áll.
A munkaterületen csak kioktatott, baleset-és munkavédelmi oktatásban részesült
dolgozó végezhet munkát.
Betartandó fontosabb jogszabályok:
• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
• 66993. (XII. 26.) MÜM rendelet a munkavédelmi törvény végrehajtásáról
• 32/2012. (XII. 23.) SZMM rendelet
• 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EÜM együttes rendelet
• 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
• 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkoztatás-egészségügy szolgáltatásáról
• 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkoztatás-egészségügy szolgálatról.
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10. Általános építészeti előírások:
Építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet a tervezett építménybe beépíteni csak az arra
vonatkozóan meghatározott feltételek szerint szabad.
A nedves technológiájú kivitelezési folyamatok (betonozás, falazás, vakolás, stb.) csak +5 C°
felett végezhető, ellenkező esetben megfelelő vegyi adalékszerek (fagyálló, kötésgyorsító)
alkalmazása szükséges.
Felhívom a figyelmet, hogy a munkavégzés során a balesetvédelmi, munkavédelmi és
kivitelezési szabályzatot be kell tartani!
Felhívom továbbá a figyelmet, hogy a tervben nem szereplő részletek megoldására
műszaki vezetőt kell alkalmazni. A tervektől eltérni csak a tervező és az építési hatóság
előzetes engedélyének megszerzése után szabad.

11. Számítások:

312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 4. bekezdése alapján

Építményérték számítása:
Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.)
Kormányrendelet 1. számú melléklete 2. pontja alapján: Kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó, közösségi szórakoztató, sport, szállás, iroda, ipari rendeltetésre szolgáló, és
egyéb közhasználatú épület, épületrész, az egységár: 190.000.- Ft/m²
Megjegyzés: „A nem lakóépületbe sorolható vegyes rendeltetésű épület besorolását az
elsődleges (fő)rendeltetés (ennek hiányában a legnagyobb alapterületű rendeltetés) határozza
meg.”
Épület megnevezése
Nappali idősek klubja

Összes alapterület
339,58 m2

Egységár
190.000.- Ft.

Építményérték
64.520.200.- Ft

Parkoló számítás:
Parkoló számítás az OTÉK 4 számú melléklete alapján:
Száma Helyiség neve

Burkolat típusa Terület

Parkoló igény

2

1

db

2

Iroda 1

Greslap

13,68 m

3

Iroda 2

Greslap

12,18 m2

1

db

2

1

db

4

Női pihenő

Lam. parketta

Összesen:

15,12 m

3 db

A szükséges parkoló szám 3 db, a tervezett parkolószám 4 db, így az előírt értéket
teljesítjük.

12. Rehabilitációs tervfejezet:
Komplex akadálymentesítés részletes előírásai:
Akadálymentes parkoló: A telken viacolor burkolatú parkolók vannak kialakítva, a
helyszínrajzon jelölt akadálymentes parkolótól indul az akadálymentes útvonal.
Útvonal jelölése: A parkolótól indulva az akadálymentes bejárathoz vezető útvonalat
láthatóan szemmagasságban, azaz a járófelülettől mérten 1.50 m magasságban elhelyezett
táblákkal jelezzük, melyek a közlekedést nem akadályozzák. A táblán a bejárat felé nyíl és
kerekesszékes szimbólum jelenik meg, a parkolóból is jól látható táblamérettel. A
feliratozáshoz az Ariel talp nélküli betűtípust választottuk.
ARCHICUM ST KFT 4552 Napkor, Kossuth u. 70.
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Rámpa A telken a járda síkja ±0,00 szint. Az épület egy egységet tartalmaz, melyet
komplexen akadálymentesítjük. A járda szintjéről indul az egykarú, 1.20 m széles rámpa,
közvetlenül érkezik a főbejáratnál lévő pihenőre, aminek a szintje +0,45. A figyelmeztető
jelzések a rámpa indulásánál és érkezésénél és a közbenső pihenőnél is kialakítandók. (A
rámpa emelkedése maximálisan 5% lehet. Egy rámpakarral max. 45 cm szintkülönbség
hidalható át, ennek megfelelően a rámpa maximális hossza 9.0 m.) A rámpa külső oldalán
kétsoros kapaszkodó kialakítása szükséges a járóvonallal párhuzamosan, attól 70 és 95cm
magasságban, mely az induló és érkező végeknél 30 cm-t túlnyúlik. A kapaszkodók 50 mm-es
átmérővel, kör keresztmetszettel, kontrasztos színnel készülnek, a tartóoszloptól 45 mm
távolságra szerelve. Az induló és érkező éleknél 30 cm széles sávban a rámpa felülete
figyelmeztető jelzéssel ellátott, ami a felület érdesítésével és kontrasztos színhasználattal
történik. A rámpa oldalirányú vízelvezetését meg kell oldani, ez kifelé történhet 1.0%
keresztirányú lejtéssel. A rámpa induló és érkező szintjén a kerekesszékkel történő
manőverezéshez szükséges 1.50x1.50 m szabad terület biztosított a pihenőknél 1-1.5%-os
visszagurulást gátló ellenlejtéssel. A rámpa előtt elhelyezett lábtörlőrácsok, vízelvezető
rácsok stb. lyukmérete a 2x2 cm-t nem haladhatja meg. Mivel a rámpa szabadtéren kerül
kialakításra, előtető az időjárási körülményektől nem védi ezért karbantartására, hó- és
jégmentesítésre különös gondot kell fordítani!
Főbejárat: Az akadálymentesen kialakított bejáratot az akadálymentesség nemzetközi
jelével látjuk el, ez a bejárat mellett táblán elhelyezett, vagy az ajtóra ragasztott
kerekesszékes szimbólum. a bejárati ajtó mellett információs tábla kerül elhelyezésre,
melyre az épület alaprajza kerül dombornyomott formába. A bejárati portál üvegezett
kialakítású, ezért az üvegfelületet a gyengén látók tájékozódásának segítése érdekében
vizuális jelzéssel látjuk el. Ez lehet az üvegen fixen, szemmagasságban (1.50 m) elhelyezett,
legalább 10 cm átmérőjű, piros színű (figyelmeztető jelzések színe!), tömör pontok vagy
hasonló méretű –nyitásirány felé mutató- nyilak vízszintes sora, esetleg egyéb
figyelemfelhívó jelzés. A nyílászáró keretei a háttértől jól elkülönülő, kontrasztos színezéssel
készülnek. A tervezett kialakítással az akadálymentes használathoz szükséges min. 90 cm
széles szabad nyílásméret –OTÉK 62§. (5) bekezdés- biztosított, az alsó 30cm-es sávot
rugózna védelemmel ellátott. Küszöb kialakítása kerülendő. Kilincs és egyéb kezelőszervek
(pl. ajtónyitó gomb, kilincs, stb.) a padlóvonaltól mérten 90-110 cm között legyenek. Az
előtérben, szemmagasságban a helyiségek megnevezésével az épület egyszerűsített
alaprajzát bemutató eligazító tábla kerül elhelyezésre.
Szélfogó: A bejárat előtt a min. 1.50x1.50 m szabad terület biztosított, amibe a nyíló ajtó sem
lóghat bele. A szélfogóba süllyesztett szennyfogó szőnyeg kerül elhelyezésre. A szélfogó
előtérben, szemmagasságban a helyiségek megnevezésével az épület egyszerűsített
alaprajzát bemutató dombornyomott eligazító tábla kerül elhelyezésre.
Beltéri ajtók: A beltéri ajtók szabad tokmérete 90/190 cm legyen, a megfelelő névleges
méretet az ajtó típusától függően ennek megfelelően kell megválasztani. Az ajtók színezése
kétféleképpen lehetséges, vagy az ajtótokok kontrasztos színezésével, így a tok az ajtólaptól
és a falazattól is eltérő sötétebb színű, vagy az ajtótok körül ~10 cm széles sávban a
mennyezetig érően a falazatot kontrasztos, sötétebb színnel festjük. Az ajtólap alsó része
rugzóna (pl. acéllemez) védelmet kap. A nagyobb üvegfelülettel készülő ajtóknál az ajtólapot
a bejáratnál leírtak szerint szemmagasságban elhelyezett színes jelzésekkel tesszük
érzékelhetőbbé. Az ajtók kezelőszervei (kilincs, behúzókar, stb.) a padlóvonaltól mérten 90110 cm között kerülnek elhelyezésre, kontrasztos az ajtólaptól eltérő színnel.
Táblák, piktogramok, jelzések: A bejáratot, a vizesblokkokat és az akadálymentesen
használható helyiségeket kerekesszékes piktogrammal látjuk el. A táblák épületen belül jól
láthatóan szemmagasságban kerülnek elhelyezésre. A helyiségek funkciójelzését tartalmazó
táblákat közvetlenül az ajtó mellett, a falon helyezzük el, amin a kontrasztos (pl. kék háttéren
sárga v. fehér betű) szöveg alatt dombornyomott felirat is készül. A feliratozásnál
alkalmazott betűméreteket az észlelési távolság függvényében választjuk meg. Az egyéb
információs táblák nagyított betűs és dombornyomott feliratozással készülnek. Az
átalakítást követően a tervezett új helyiségekben a kapcsolók, kezelőpanelek (ajtónyitó
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nyomógombok, lift hívógomb, kapcsolók, vészjelzők stb.) járóvonaltól mért akadálymentes
elérési magasságban, 90-110 cm közé kerülnek.
Padló- és falburkolat, vezetősávok: A tervezett padlóburkolat matt felületű, csúszás- és
káprázásmentes. A burkolat információt hordozó részei az alapfelülethez képest sötétebb
színnel, folytonos vonalvezetéssel, lábbal is tapintható érdesített felülettel készülnek, a
burkolat saját anyagából. (Érdesség mértéke max. 5 mm, ami eltérő színű és érdességű
burkolati elemek használatával) Az épületen belül az akadálymentes bejáratoktól indítva az
akadálymentesen elérhető helyiségekig a vezetősáv középen 30 cm szélességben vezet. A
helyiségek jól látható szegélyezésére a burkolat lábazati eleme és a fal mellett kontrasztos
színű vezetősáv szolgál, mely a falon folytonosan, az ajtóknál megszakítva, a burkolattól
eltérő kontrasztos színnel tervezett. Az ajtóknál a szegélyezés folytatódik az ajtótokok körül
~10 cm széles sávban a falazat kontrasztos, sötétebb színezésével. A vezetősávok pontos
helyéről a kivitelezés megkezdését megelőzően burkolati terv készül! A vezetősávok az
ajtónyitással elfoglalt területeket kerüljék el. A vezető és figyelmeztető sávok mellett a
burkolaton jelölésre kerül kontrasztos színnel a beltéri ajtók nyitásával bejárt terület. A
falsarkok védelmére élvédő elhelyezése javasolt.
Infókommunikációs akadálymentesítés: A parkolónál, a bejáratnál és az épületen belül
tájékoztató és irányjelző táblák elhelyezése, az előtérben az épület alaprajzát bemutató
dombornyomott eligazító tábla felszerelése szükséges, a helyiségek neveinek megjelölése
táblákkal, dombornyomott feliratozással. Az épületben megjelenő összes írásos információ
az észlelési távolság függvényében meghatározott méretű, olvasható betűtípussal történő
megjelenítése.

13. Tűzvédelem:
Kockázati egység és kockázati osztály meghatározása az 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 10-11. § és 1. sz. melléklete
alapján

Rendeltetési egység/ kockázati
egység

idősek nappali klubja
kockázati
besorolás

Legfelső építményszint
+0,30 m ; 0,00-7,00 m között

NAK

Legalsó építményszint
pince nincs

NAK

legnagyobb befogadóképességű
helyiség
közösségi tér 40 fő < 50 fő

NAK

Menekülési képesség
segítséggel menekülnek
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Tárolt anyag

-

Ipari technológia

-

MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI
OSZTÁLY

KK

Napkor, 2017. június 14.
____________________________________
Nyitrai Norbert
építészmérnök

STATISZTIKAI ADATLAP
SÉNYŐ, KOSSUTH UTCA 22. SZÁM 66 hrsz.
NAPPALI IDŐSEK KLUB ÉPÍTÉSÉNEK
engedélyes dokumentációjához
Épület építési engedélyéhez statisztikai adatlap:
Az épület rendeltetése

Az épület hasznos
alapterülete m2

Létesítendő lakások
(üdülőegységek)
száma, db

Lakóépület
11. Egylakásos lakóépület
12. Kétlakásos lakóépület
13. Három- és többlakásos lakóépület
14. Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás)
20. Üdülőépület
Nem lakóépület
31. hivatali (iroda) épület
kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épület
(bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedett piac, lakossági
32. fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás)
szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda,
motel, panzió, fogadó, egyéb nyaraló-pihenő otthon,
33. tábor, valamint étterem, kávéház, büfé)
oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint
34. szórakoztatásra, közművelődésre használt épület
35. közlekedési és hírközlési épület

339,58 m2

ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem, csarnok,
36. vágóhíd, sörfőzde, siló)
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mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület
37. (istálló, magtár, pince, üvegház)
38. egyéb nem lakóépület
nem új épület (épületbővítés, átalakítás stb. során
40. építendő új lakások)
Gazdasági szervezet építkezése esetén az építtető
törzsszáma (az adószám első nyolc számjegye):
Napkor, 2017. június 14.
____________________________________
Nyitrai Norbert
építészmérnök
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