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Építtető: 
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Építész tervezők: 
Fodor Dániel   terv. szám: É-09-0623  cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 84. 
 
…………………………….. 

Aláírás 
 
Tartószerkezeti tervező: 
Németh Csaba   terv. szám:TT-15-0629  cím: 4432 Nyíregyháza, Sugár út 95.  
         
…………………………….. 

Aláírás 
 

Épületgépész tervező: 
Sörös Zoltán   terv. szám: G-09-0840  cím: 4034 Debrecen, Lahner u. 155.  
 
.…………………………….. 

Aláírás 
 

Épületvillamosság tervező: 
Kiss István   terv. szám: V-09-0572  cím: 4031 Debrecen, Sármás u. 1. 
 
…………………………….. 

Aláírás 
 
Közlekedés tervező: 
Horváth Zsolt   terv. szám: KÉ-K/09-0777  cím: 4030 Debrecen, Búzavirág u. 7.       
  
…………………………….. 

Aláírás 
 

Tűzvédelmi szakértő: 
Karácson Tibor   terv. szám: I-109/2013  cím: 4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 348/A. 
 
.…………………………….. 

Aláírás 
 
 

Rehabilitációs szakmérnök: 
Gulyás Attila   terv. szám: É-09-0287  cím: 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. F.  lph. 1/10. 
 
……………………………. 

Aláírás 
 
 
 

Debrecen, 2017. december 
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Előzmények: A tárgyi ingatlanon az építtető piacépületet kíván építeni a tervezési programban leírtak szerint. 
A tervezési programban leírtakat, és az abba belefoglalt OTÉK 50.§ szerinti követelményeket a tervezés 
során maradéktalanul betartottam. 
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az OTÉK 50. § (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek megfelelnek.  
A betervezett építési termékek mindegyike rendelkezik ÉME minőségtanúsítvánnyal, ezeket a 
vonatkozó műszaki adatlapban leírt alkalmazási területeknek megfelelően alkalmaztam a tervezés 
során. 
Az érintett közműszolgáltatókkal a szükséges egyeztetések megtörténtek, az összes szükséges közmű 
rendelkezésre áll. 
A tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi 
megoldásokat, az energetikai követelmények teljesítésének módját a vonatkozó szakági műszaki 
leírások és tervek tartalmazzák. 
Az engedélyezési tervek jogerős építési engedélyt kaptak, a kiviteli terv összhangban van az 
engedélyezési tervvel. 
 

Beépítési adatok, illeszkedés, funkcionális kialakítás:  A tárgyi ingatlan Geszteréd belterületén, a Táncsics 
Mihály utcán található. A terület beépítetlen, jelenleg nagyrészt nádassal borított, alacsony fekvésű terület. Az 
épület építése előtt szükséges a terület feltöltése a meglévő út magasságához igazítva. 
A tervezett építmény megközelítése a Táncsics Mihály utcáról történik a kiépítendő útcsatlakozáson keresztül. 
Az útcsatlakozás után kerültek kialakításra szükséges parkolóhelyek.  
A tervezett épület funkcionális szempontból 3 fő részre osztható: fedett-nyitott piactér, kiszolgáló épületszárny 
és raktár. A kiszolgáló részben találhatóak a szükséges szociális helyiségek, irodák, próbafülkék és 
hulladéktároló. A 3 épületrész „U” alakot képez, ezáltal közrefog egy belső udvari részt, amely ugyancsak 
alkalmas nyitott piaci árusítótérnek. 
 
Beépítési adatok:   
Övezet típusa:     Vt 1.1 
Rendeltetési egységek száma:   1 db  

 
Építési telek területe:    10465 m2 

Beépített terület:    579,3 m2  
Beépítettség:       5,53 % (max. 40%) 
Megmaradó zöldfelület:    8611,34 m2 –82,28% (min 40%) 
 
Magassági adatok:    
Kiindulási magasság:    +0,00 m – 128,590 mBf 
Földszinti padlószint:    +0,02 m 
Építménymagasság:         3,08 m (max. 6,00 m) 
Ház legmagasabb pontja: +5,84 m (tetőgerinc legmagasabb pontja) 
 
Parkolómérleg:  
OTÉK 4. sz. melléklet  szerint: 
 
árusítótér összesen nettó 218,58 m2 - 10+6 db = 16 db parkoló (OTÉK 4. sz. melléklet 2. pont) 
iroda összesen nettó 18,38 m2 - 1 db parkoló (OTÉK 4. sz. melléklet 14. pont) 
raktár összesen nettó 220,03 m2 - 1 db parkoló (OTÉK 4. sz. melléklet 12. pont) 
 
szükséges személygépkocsi parkoló mennyiség: 18 db 
 
a kerékpártároló mérleg a következő: 
 
árusítótér összesen nettó 218,58 m2 - 4 db kerékpártároló (OTÉK 7. sz. melléklet 2a. pont) 



iroda összesen nettó 18,38 m2 - 1 db parkoló (OTÉK 7. sz. melléklet 10. pont) 
raktár összesen nettó 220,03 m2 - 1 db parkoló (OTÉK 7. sz. melléklet 13. pont) 
 
szükséges kerékpártároló mennyiség: 6 db 
 
Közműkapcsolat: 
Az ingatlan részben közművesíthető, a víz és elektromos áram bekötése az utcai gerincvezetékről 
biztosítható. A tervezett épületben vezetékes gázra nincs igény. Közüzemi szennyvízcsatorna a területen nem 
áll rendelkezésre ezért zárt szennyvíztározót szükséges építeni. 
 
Csapadékvíz kezelés: 
Az épület tetőfelületein a csapadékvizet össze kell gyűjteni, majd telek zöldterületén el kell szikkasztani. 
 

Hulladék kezelés: 
Kommunális hulladék keletkezik, mely a településen jelenleg szabályosan működő rendszer szerint 
elszállításra kerül. 
 

 
 

 

 

Szerkezeti ismertetés: 
A 275/2013 (VII.16.) korm. rendelet alapján a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányok és 
termékek - a gyártó cég által megadott – műszaki tulajdonságai az elvárt műszaki teljesítmény a betervezett 
termékekkel kapcsolatosan. Minden esetben további egyenértékű vagy jobb anyag, berendezés megajánlásra 
és beépítésre kerülhet a tervező jóváhagyásával. Az egyenértékűség vagy jobb minőség igazolása a 
vállalkozó feladata. 
 
Alapozás: 
Vasbeton cölöpalapozás és monolit vasbeton gerendarács készül. Az alapozás részletes kialakítását a 
tartószerkezeti terv tartalmazza!  
 
Szigetelés: 
A talajon fekvő padlórétegződésbe talajnedvesség elleni szigetelés készül 1 rtg. modifikált bitumenes 
vastaglemezből kellősített felületre ragasztva. 
 
Teherhordó falazatok: 
Porotherm 30 N+F falazóelemből készített teherhordó falak, melyeknél az alsó indító sor Porotherm 25 N+F 
elemekből készül. A teherhordó falazatok részletes kialakítását a tartószerkezeti műszaki leírás 
tartalmazza! 
 
Födémszerkezetek: 
Fa gerendás födémek alulról látszó, gyalult felületű gerendákkal, statikai méretezés szerinti keresztmetszettel 
és kiosztással. Részletes kialakításukat a tartószerkezeti műszaki leírás tartalmazza! 
 

Tetőszerkezet: 
Oromzatos kontyolt, illetve félnyereg tetőidomok, kétállószékes, fogópáros és ferde dúcos fedélszerkezettel. A 
fa szerkezeti elemek lángmentesítve, rovar és gomba elleni szerrel kezelt állapotban kerülhetnek beépítésre! 
Részletes kialakítást a tartószerkezeti műszaki leírás tartalmazza! 
 
Tetőfedés:  
Natúr kerámia tetőcserép fedés (pl. CREATON HORTOBÁGY), rétegrend szerinti kialakítással, a rendszerhez 
tartozó szellőzőcserepekkel és, hófogóval. 



Belső térelválasztó falak: 
POROTHERM 10 N+F válaszfaltéglából falazott szerkezetek, huzalmerevítéssel, mennyezethez kiékeléssel 
mindkét szinten. A földszinten a válaszfalak alá talpgerendát, ill. aljzat megerősítést kell tenni. 
 
Aljzatok: 
C20/25 – 24-XC2-F2 minőségben, simítva, burkolatnak megfelelő kialakításban, 9,00 m2-es közökben 
dilatálva. (vagy helyiségenként) 
 
Bádogos munkák: 
Lindab lemezből készülnek a falszegélyek, az eresz- és lefolyócsatorna LINDAB rendszerből készül. 
 
Belső burkolatok, felületképzések: 
A vizes helyiségek 2,10 m magasságig burkolandók, minden hidegburkolatos helyiségben készül 10 cm-es 
lábazat. A többi helyiség fala glettelve lesz, fehér színű 3 rtg. mészbázisú festéssel felület kezelve.  
 
Belső padlóburkolatok: 
A helyiségek burkolatai laminált parketta és kerámia padlóburkolatok. 
A különböző anyagú burkolatok közé π fogadóprofilú burkolatváltót kell beiktatni. 
 
Külső burkolatok, járdák: 
Térkő burkolatok, rétegterv szerinti aljzattal. 
 
Külső felületképzések: 
A homlokzati felületképzés nemesvakolat. A gyalult fa elemek időjárásálló vastag lazúrbevonattal készülnek. 
 
Nyílászárók: 
Konszignáció szerint. 
 
Hőszigetelések: 
Az MSZ 04-140/2 és az azt módosító előírásoknak megfelelő anyagok és szerkezetkialakítások 
megválasztásával biztosított a követelmények kielégítése. 
A lábazati falakra 5 cm XPS vízálló lábazati hőszigetelés készül, az egyéb monolit. vb. szerkezetekre 5 cm 
HERATEKTA hőszigetelés kerül. 
A tetőszerkezetbe 15 cm URSA üveggyapot hőszigetelés készül. 
A padlórétegződésekbe 5 cm AUSTROTHERM AT-N150 hőszigetelés kerül. 
 
Egyéb előírások: 
Az épület építése és rendeltetésszerű használata közben az épületre és annak szerkezeti elemeire és 
anyagaira vonatkozó alkalmazási engedélyben (bizonyítványban) előírt feltételeket maradéktalanul teljesíteni 
kell. A kivitelezés során szigorúan betartandóak a vonatkozó jogszabályok, kivitelezési szabályzatok, műszaki 
előírások, szereléstechnológiai utasítások. 
A kivitelezés irányítására arra alkalmas felelős személyt kell megbízni, kinek jogosultságát és személyi adatait 
az engedélyező hatóságnak a kivitelezés megkezdése előtt kell írásban bejelenteni. 
FIGYELEM ! Minden tervtől való eltéréshez a tervező hozzájárulása szükséges. Az építési engedély 
köteles változtatásokat az engedélyező hatósággal új eljárás során ismételten engedélyeztetni kell. 
 
Debrecen, 2017. december 
                    
                    ……………………… 
                                        Fodor Dániel    
                                        É-09-0623 



Rétegrendek: 
 
R1 Kiselemes térkőburkolat 
 

8,0 cm Fagyálló, sajtolt beton térkő 
 

4,0 cm Homok ágyazat 
 

15,0 cm CKT aljzat 
 

min. 20 cm Tömörített homokos kavics aljzat 
 
R2 Talajon fekvő ipari padló 
 
0,3 cm Olajálló, repedésáthidaló képességgel rendelkező, 
 csúszásmentes poliuretángyanta burkolat 
 (csúszásmentesség: DIN 51130 szerinti R11) 
 [MAPEI MAPEFLOOR PARKING SYSTEM] 
 
10,0 cm vasbeton aljzat, (betonminőség legalább C20, 
 felülete szilárdulás után szemcseszórással tisztítva, 
 a műgyanta rendszer gyártói előírásának megfelelő minőségben) 
 
0,4 cm MSZ EN 13969 szerinti poliészterfátyol hordozórétegű, 
 SBS-modifikált bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, 
 egy rétegben fektetve.  [BAUDER PYE PV 200 S4] 
 
- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés legalább 0,3 kg/m2 
 anyagmennyisében felhordva [BAUDER BURKOLIT V] 
 
10,0 cm vasbeton aljzat statikai terv szerint 
 
 talajcsere, tömörített homokos kavics aljzat, statikai műszaki leírás szerintt 
 
R3 Talajon fekvő padló, kerámia burkolattal, használati víz elleni szigeteléssel 
 
1,0 cm Gresporcelán padlóburkolat MSZ EN 14411 (G melléklet) szerint méretpontos, 
 BIa UGL osztály, csúszási   
 ellenállás DIN51130 szerint R11, illetve DIN 51097 szerint B) MSZ EN 1388 
  8 szerinti CG2 minőségű, rugalmas, cementkötésű fugázó habarccsal fugázva 
  [MAPEI ULTRACOLOR PLUS] 
 
0,5 cm MSZ EN 12004 szerinti C2TE S1 minőségű ragasztó hézagmentes ragasztási 
 technológiával felhordva [MAPEI KERAFLEX S1] 
 
0,2 cm MSZ EN 14891 szerinti CMO2P osztálynak megfelelő, rugalmas, kétkomponensű, 
 cement alapú bevonatszigetelés, két rétegben [MAPEI MAPELASTIC], 
 hajlatokban, aljzat dilatációknál, víznyelőknél és sarkokban a rendszerhez 
 tartozó idomelemekkel és dilatációs szalagokkal [MAPEI MAPEBAND]  
 
6,0 cm MSZ EN 13813 szerinti CT - C30 - F6 - A1fl osztályú cementesztrich, 
 hálós vasalással, alaprajzon meghatározott dilatációs mezőkkel 
 [MAPEI TOPCEM PRONTO] 
 
1 rtg Polietilén fólia technológiai szigetelés (vastagság: legalább 120µ) 
 
5,0 cm MSZ EN 13163 szerinti EPS 150 termékosztályú expandált polisztirolhab 
 hőszigetelés (λ30,035W/m2K)  [AUSTROTHERM AT-N150] 
 
0,4 cm MSZ EN 13969 szerinti poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált 
 bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, 
 egy rétegben fektetve.  [BAUDER PYE PV 200 S4] 
 
- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés legalább 0,3 kg/m2 
 anyagmennyiségben felhordva [BAUDER BURKOLIT V] 
 
10,0 cm vasbeton aljzat statikai terv szerint 
 
– talajcsere, tömörített homokos kavics aljzat, statikai műszaki leírás szerint 
 
R3 Talajon fekvő padló, kerámia burkolattal, használati víz elleni szigeteléssel 
 
1,0 cm Gresporcelán padlóburkolat MSZ EN 14411 (G melléklet) szerint méretpontos, 
 BIa UGL osztály, csúszási   
 ellenállás DIN51130 szerint R11, illetve DIN 51097 szerint B) MSZ EN 1388 
  8 szerinti CG2 minőségű, rugalmas, cementkötésű fugázó habarccsal fugázva 
  [MAPEI ULTRACOLOR PLUS] 
 
0,5 cm MSZ EN 12004 szerinti C2TE S1 minőségű ragasztó hézagmentes ragasztási 
 technológiával felhordva [MAPEI KERAFLEX S1] 
 
0,2 cm MSZ EN 14891 szerinti CMO2P osztálynak megfelelő, rugalmas, kétkomponensű, 
 cement alapú bevonatszigetelés, két rétegben [MAPEI MAPELASTIC], 
 hajlatokban, aljzat dilatációknál, víznyelőknél és sarkokban a rendszerhez 
 tartozó idomelemekkel és dilatációs szalagokkal [MAPEI MAPEBAND]  



 
6,0 cm MSZ EN 13813 szerinti CT - C30 - F6 - A1fl osztályú cementesztrich, 
 hálós vasalással, alaprajzon meghatározott dilatációs mezőkkel 
 [MAPEI TOPCEM PRONTO] 
 
1 rtg Polietilén fólia technológiai szigetelés (vastagság: legalább 120µ) 
 
5,0 cm MSZ EN 13163 szerinti EPS 150 termékosztályú expandált polisztirolhab 
 hőszigetelés (λ30,035W/m2K)  [AUSTROTHERM AT-N150] 
 
0,4 cm MSZ EN 13969 szerinti poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált 
 bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, 
 egy rétegben fektetve.  [BAUDER PYE PV 200 S4] 
 
- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés legalább 0,3 kg/m2 
 anyagmennyiségben felhordva [BAUDER BURKOLIT V] 
 
10,0 cm vasbeton aljzat statikai terv szerint 
 
– talajcsere, tömörített homokos kavics aljzat, statikai műszaki leírás szerint 
 
R4 Talajon fekvő padló, kerámia burkolattal 
 
1,0 cm Gresporcelán padlóburkolat MSZ EN 14411 (G melléklet) szerint méretpontos, 
 BIa UGL osztály, csúszási   
 ellenállás DIN51130 szerint R11, illetve DIN 51097 szerint B) MSZ EN 1388 
  8 szerinti CG2 minőségű, rugalmas, cementkötésű fugázó habarccsal fugázva 
  [MAPEI ULTRACOLOR PLUS] 
 
0,5 cm MSZ EN 12004 szerinti C2TE S1 minőségű ragasztó hézagmentes ragasztási 
 technológiával felhordva [MAPEI KERAFLEX S1] 
  
 
6,0 cm MSZ EN 13813 szerinti CT - C30 - F6 - A1fl osztályú cementesztrich, 
 hálós vasalással, alaprajzon meghatározott dilatációs mezőkkel 
 [MAPEI TOPCEM PRONTO] 
 
1 rtg Polietilén fólia technológiai szigetelés (vastagság: legalább 120µ) 
 
5,0 cm MSZ EN 13163 szerinti EPS 150 termékosztályú expandált polisztirolhab 
 hőszigetelés (λ30,035W/m2K)  [AUSTROTHERM AT-N150] 
 
0,4 cm MSZ EN 13969 szerinti poliészterfátyol hordozórétegű, SBS-modifikált 
 bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés, 
 egy rétegben fektetve.  [BAUDER PYE PV 200 S4] 
 
- oldószeres hideg bitumenmáz kellősítés legalább 0,3 kg/m2 
 anyagmennyiségben felhordva [BAUDER BURKOLIT V] 
 
10,0 cm vasbeton aljzat statikai terv szerint 
 
– talajcsere, tömörített homokos kavics aljzat, statikai műszaki leírás szerint 
 
 
 
R5 Kavicsburkolat gépkocsival járható szakaszon 
 

8,0 cm mosott kavics+nagyszilárdságú műanyag rács 
 

--- elválasztóréteg (geotextília) 
 

min. 20,0 cm Tömörített homokos kavics aljzat 
 
 
R6 Faszerkezetű födém 
 
15 cm üveggyapot paplan hőszigetelés 
 rétegek merőlegesen rakva 
 
1 rtg.  tűzgátló gipszkarton borítás (1,25 cm) 
 
1 rtg.  Polietilén fólia technológiai szigetelés 
 (vastagság: legalább 120µ) 
 
2,5 cm gyalult, felületkezelt deszkaborítás 
 
15 cm fa gerendafödém 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R7 Tetőszerkezet 
 
--- cserépfedés 
 
3,5 cm  3,5/5 cm cserépléc 
 
3,5 cm  3,5/5 cm ellenléc 
 
1 rtg. tetőfólia 
 
1,6 cm lambéria borítás – csak a fedett-nyitott tereknél! 
 
15 cm 10/15 szarufa 
 
R8 Külső térelválasztó teherhordó fal 
 
1,5 cm belső vakolat 
 
30 cm POROTHERM N+F 30 falazat 
 
1,0 cm külső vakolat 
 
---- vékonylvakolat  
 
R9 Külső térelválasztó teherhordó lábazati fal 
 
1,5 cm belső vakolat 
 
25 cm POROTHERM N+F 25 falazat 
 
5 cm XPS homlokzati láébazati hőszigetelés 
 ragasztásos és mechanikai rögzítéssel 
 
--- ragasztó üvegszövetbeágyazáshoz 
 
--- vékonyyvakolat alapozó 
 
---- vékonylvakolat  
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