
A projekt műszaki tartalma 

 

Az ingatlanon 3 épületrészből álló iskola épület található, mely épületrészeket összekötő folyosó köt 

össze. Az egyes épületrészeket az egyértelműség miatt A, B ,C (tervezett D) betűjelekkel láttuk el. A 

rétegrendi, tartószerkezeti leírások kapott tervanyag, helyszíni bejárások és üzemeltetői 

tapasztalatok alapján készültek. 

Az A épületrész 4 szintes, a 90-es évek elején épület magastetős. Ebben az épületrészben 

helyezkednek el az általános tantermek mellett a szaktantermek és az étkező a mélyföldszinti szinte. 

Tetőtere részben beépített. Az épületet közepes hajlású tető fedi, cserép héjalással. Vasbeton 

pillérvázas szerkezetű, HB38 kitöltő falazattal, vasbeton födémekkel. Alapozása vasbeton 

gerendarács alapozás. 

A B épületrész a legrégebbi épületrész, a 60-70-es években épült, 2 szintes. Ebben az épületben az 

általános tantermek mellett megtalálható a könyvtár, az orvosi szoba illetve egy műhely. Az A 

épületrész 1. Emeletét és a B épületrész 1. Emeletét egy fűtött összekötő folyosó "híd" kapcsolja 

össze. Ez időrendileg az A épületrésszel egy időben épülhetett. Az épületet kis hajlású tető fedi, 

trapézlemez héjalással. Hagyományos tartófalas szerkezetű. A teherhordó külső falak réteges km. 

tégla és terméskő anyagúak. A közbenső födémek acél, vagy vasbeton gerendás előregyártott födém 

tégla vagy beton béléselemekkel. A zárófödém ferdesíkja adja a tetőhajlást. Acél gerendás födém 

monolit vasbeton mezőkkel.  

A C épületrész építése a két másik épületrész közé tehető időrendben. A földszintes épületben 

található a tornaterem és az ezt kiszolgáló vizesblokkok és öltözők. Ebben az épületben található a 

kazánhelyiség, ahonnan mindegyik épületrész fűtését ellátják. A B és C épület között, valószínűleg a C 

épülettel egy időben épült egy összekötő folyosó. Vasbeton lábazatra épített szerelt jellegű acél 

vázszerkezetre rögzített trapézlemez doboz. A C épület egyedi heggesztett rácsos tartószerkezettel 

épült. Az egyedi íves tartók vasbeton lábazati tuskókra ülnek fel. A vázkitöltő falazat vegyesen B30, 

kisméretű tömör és egy vázkitöltő téglából épült. A fedése íves, trapézlemez fedés. A C épületrészhez 

kapcsolódik egy további fűtött garázs bővítmény.  

Tervezett állapot koncepció: 

Az építtetői programtervben szerepel az épület energetikai korszerűsítése és bővítése, illetve 

részleges akadálymentesítése.  

A meglévő korszerűsítése a következő tételekből áll épületrészenként: 

A épület: 

energetika 

- homlokzati EPS hőszigetelés 7 cm vastagságban új fehér, vakolt felületképzéssel. 

- meglévő nyílászárók cseréje, beleértve az összekötő folyosó "híd" nyílászáróit is. A tetőtéri 

ablakokat nem cseréljük.  

akadálymentesítés: 



- új akadálymentes wc-t alakítunk ki a mélyföldszinti szinten 

- az épület északi bejáratánál új akadálymentes rámpát alakítunk ki a szintkülönbség áthidalására. 

Ezzel akadálymentesen elérhetővé válik két szaktanterem és az akadálymentes WC. 

B épület: 

energetika 

- homlokzati EPS hőszigetelés 8 cm vastagságban új fehér, vakolt felületképzéssel. 

- a nyílászárók nagy részének cseréje néhány éve már megtörtént, ezért csak a  korábban nem cserélt 

nyílászárók cseréje tervezett. 

- zárófödémre belső oldalon 7 cm EPS hőszigetelést helyezünk el tervezetten 

- új gépészeti térré alakítjuk át a meglévő papír tároló helyiséget. Itt kettő különálló, egymás melletti 

helyiségben oldjuk meg az A és B épület fűtését ellátó kazánok elhelyezését.  

akadálymentesítés 

akadálymentesítési beavatkozás ezen az épületrészen nem tervezett, mivel az adottságok nem teszik 

ezt megfelelően kihasználhatóvá. 

C épület 

energetika 

- homlokzati EPS hőszigetelés 8 cm vastagságban új fehér, vakolt felületképzéssel. 

- a meglévő öltözőblokk nyílászáró cseréje nemrég megtörtént,  ezért csaka nem cserélt nyílászárók 

módosulnak. 

- a meglévő íves trapézlemez elbontásra kerül és új szerelt jellegű héjalás kerül kialakításra külső, 

belső oldalán trapézlemezzel, közte 18 cm üveggyapot hőszigeteléssel. Az új szerkezet többletterhét 

a meglévő szerkezet megerősítésével kezeljük tartószerkezeti műszaki leírás szerint. 

- a meglévő garázs is fűtött térként funkcionál. Homlokzati hőszigetelése a tornateremével azonos.  

- a meglévő garázs bővítmény héjazata is cserére szorul. A tornaterem új héjazatával azonos 

héjazatot helyezünk el, kívül belül trapézlemez burkolattal és 18 cm üveggyapot hőszigeteléssel. 

Több csoport egyidejű tornaterem használatának lehetővé tétele fontos kérdés. Ezt egy önálló, 

meglévő tartószerkezettől független acél keretre függesztett térelválasztó függönnyel tesszük 

lehetővé. A keret tartószerkezeti műleírás szerint készül. A függöny oldalra húzható nagyfrekvenciás 

hegesztésű ponyva. A és B épület kazánhelyiségének áthelyezésével haszontalannál válik a meglévő 

kazántér és egy kisebb kazántér elegendő a C épület fűtését ellátó kazánok elhelyezésére. Ebben a 

helyiségben helyeztük el a takarítószer tároló szekrényt önálló vízvételi helyiséggel. A két osztály 

egyidejű használatához szükséges öltöző és vizesblokkok a meglévő kazánhelyiség csökkentésével 

elhelyezhetőek.  



Akadálymentesítés: a tornaterem és a hozzá tartozó öltöző akadálymentesen megközelíthető. Az új 

öltözőblokk mellett helyet kapott egy új akadálymentes WC. A mozgáskorlátozottak öltözőse az új 

öltözőkben nemek szerint megoldott. 

D épület 

A meglévő tornaterem mellett szükséges egy erőnléti szoba kialakítása. Ezt úgy helyeztük el, hogy a B 

és C épület közti épületszerkezetileg korszerűtlen, hőszigeletlen közlekedő folyosó az új bővítmény 

kubatúrájába kerüljön. Ezzel teljesen új, korszerű szerkezetként épül meg. Az erőnléti szoba a 

tornatermen keresztül, vagy külső térből akadálymentesen megközelíthető.  

Parkolóhely bővítés: OTÉK 4. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet alapján egy 

személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani: bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló 

rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden 

megkezdett 20 m2-e után, 

A projekt esetében szükséges parkoló szám: 7db, ebből 1 db mozgáskorlátozott parkoló. 


