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          TERVJEGYZÉK 

 

 

H-1 Helyszínrajz M 1:1000 

F-1 Meglévő alaprajz M 1:100 

F-2 A – A és B-B metszet M 1:100 

F-3 Északi-Déli homlokzat M 1:100 

F-4 Keleti homlokzat M 1:100 

F-5 Nyugati homlokzat M 1:100 

E-1 Tervezett alaprajz M 1:100 

E-2  Tervezett A-A és B-B metszet M 1:100 

E-3 Tervezett Északi és Déli homlokzat M 1:100 

E-4 Tervezett Keleti homlokzat M 1:100 

E-5 Tervezett Nyugati homlokzat M 1:100 
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        TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

7140 BÁTASZÉK, BUDAI UTCA 61. 

HRSZ.: 561 

alatti 
meglévő gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítási, korszerűsítési munkáinak 
pályázati terve 
AZ INGATLAN ADATAI 

7140 BÁTASZÉK, BUDAI UTCA 61. 
HRSZ.: 561 
 
MEGRENDELŐ ADATAI 

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

7140 BÁTASZÉK, SZABADSÁG U. 4. 
 
FELELŐS TERVEZŐ 

Zahorszki Sándor 
okleveles építész É 03-0359 
6200 Kiskőrös, Szabadkai utca 59. 
 

Alulírott Zahorszki Sándor, büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 

dokumentációban rögzített építészeti-műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, 

azaz 

a 182/2008. (VII.14.) sz. kormányrendelettel módosított 253/1997. (XII.20.) sz. 

kormányrendeletnek (OTÉK), 

az 1996. évi XXXI. tv 47. § (2) a) alapján elrendelt, a 28/2011. (X.6.) BM rendelettel hatályba 

léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak, 

az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. XCIII. munkavédelemről szóló törvénynek és a 18. § 

(1)-ben foglaltaknak, 

valamint a jelenleg érvényes, a területre vonatkozó egyéb helyi építési szabályozásoknak és az itt 

meg nem említett, de hatályos egyéb jogszabálynak, 

az általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a 

statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek. 

 Kijelentem továbbá, hogy a tárgyi dokumentáció nem tér el a jogszabályokban meghatározottaktól, 

eltérési engedély nem szükséges. Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások 

(terhek) és az ellenállások (teherbírás) megállapítására, és azt a tervezés során teljes körűen 

alkalmaztam. Az általam tervezett építmény megfelel az energetikai követelményeknek és az ezt 

igazoló energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint elkészítettem. 



 

Az építmény tervezésekor az alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31. § (2) bekezdés c)

pontjában meghatározott követelményeknek, illetve az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott 

követelményeknek megfelelnek, illetőleg a 193/2009. (IX. 15.) kormányrendelet szerinti egyeztetés 

megtörtént az illetékes eljáró hatósággal, valamint a helyileg illetékes közműszolgáltatókkal, és 

hozzájárultak a tervezett beruházáshoz, illetve a szolgáltatásokra való 

Igazolom, hogy az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz, ezen 

kívül az építési, illetve a bontási tevékenység során keletkezett hulladék a hulladékkezelés 

szabályozásáról szóló 45/2004. (VII.26.) BM

táblázatában közölt mennyiségi küszöbértéket nem éri el. Az építés során kitermelt földet, 

fémhulladékot és betontörmeléket a helyszínen hasznosítják.

A tervkészítés időpontjában érvényes tervezői jogosultsá

 

Kiskőrös, 2014. június 19.  
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Az építmény tervezésekor az alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31. § (2) bekezdés c)

pontjában meghatározott követelményeknek, illetve az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott 

knek megfelelnek, illetőleg a 193/2009. (IX. 15.) kormányrendelet szerinti egyeztetés 

megtörtént az illetékes eljáró hatósággal, valamint a helyileg illetékes közműszolgáltatókkal, és 

hozzájárultak a tervezett beruházáshoz, illetve a szolgáltatásokra való rácsatlakozáshoz.

Igazolom, hogy az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz, ezen 

kívül az építési, illetve a bontási tevékenység során keletkezett hulladék a hulladékkezelés 

szabályozásáról szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet I. számú melléklet szerinti 

táblázatában közölt mennyiségi küszöbértéket nem éri el. Az építés során kitermelt földet, 

fémhulladékot és betontörmeléket a helyszínen hasznosítják. 

A tervkészítés időpontjában érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezem 

           

     ......................................................

Zahorszki Sándor

okleveles építész  

      É 03-0359 
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Az építmény tervezésekor az alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) 

pontjában meghatározott követelményeknek, illetve az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott 

knek megfelelnek, illetőleg a 193/2009. (IX. 15.) kormányrendelet szerinti egyeztetés 

megtörtént az illetékes eljáró hatósággal, valamint a helyileg illetékes közműszolgáltatókkal, és 

rácsatlakozáshoz. 

Igazolom, hogy az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz, ezen 

kívül az építési, illetve a bontási tevékenység során keletkezett hulladék a hulladékkezelés 

M együttes rendelet I. számú melléklet szerinti 

táblázatában közölt mennyiségi küszöbértéket nem éri el. Az építés során kitermelt földet, 

...................................................... 

Zahorszki Sándor 
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         TERVEZÉSI PROGRAM 

 

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

7140 BÁTASZÉK, SZABADSÁG U. 4. 

részére készített 

 

7140 BÁTASZÉK, BUDAI UTCA 61. 
HRSZ.: 561 
alatti 

meglévő gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítási, korszerűsítési munkáinak 
pályázati terve 
 

 

A beruházással érintett terület Bátaszék belterületén, a Budai u. 61. szám, és 561. Hrsz. alatt található. 
Tervezési megbízásom a meglévő gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat felújítási, korszerűsítési 
munkáinak, belső átalakításának építészeti tervezésére szólt. 
A tervezési területen jelenleg egy "L" alakú épület található, a zártsorú beépítésű épület déli oldalán  
az  ingatlan udvarára nyíló nagy kapubejáróval. Az épületben régen a városi bölcsőde üzemelt, 
jelenleg a védőnői szolgálat, a gyermekorvosi rendelő, és egy egyesület működik. Az épület belső 
alaprajzi kialakítása csak kis mértékben változott a megváltozott funkciókkal együtt. Jelenleg a külön 
üzemeltetés és az akadálymentes használat sem biztosított. 
A tervezett munkálatok  a gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat korszerűsítésének keretében 
történnek, a jelenleg egyesület által használt helyiségeket nem érinti. 
 
Tehát a jelen pályázat keretében a gyermekorvosi rendelőre, és a védőnői szolgálatra kiterjedően 
illetve az egyes funkciók ésszerűbb, szervezettebb kialakítása érdekében a következő átalakítások 
kerültek a tervezési programba: 
- gyermekorvosi rendelő elválasztása a védőnői szolgálattól (válaszfalak áthelyezése, előző 

átalakítási munkáknál befalazott nyílások kibontása) 
- új akadálymentes mosdó kialakítása (válaszfal építés) 
- külső nyílászárók cseréje hőszigetelt nyílászárókra 
- padló burkolatok felújítása betegváró részen(kerámia lapburkolat) 
- festés, mázolás a felújítással érintett helyiségekben 
- gyermekorvosi rendelő belső átalakítása a válaszfalak bontásával, új válaszfalak építésével és a 

bejárat áthelyezésével.  
- A régi bölcsödei bejárathoz új két karú rámpa kialakítása, új bejárati lépcső készítése (járda szint 

-0.80 cm)--az épületbe való bejutás akadálymentessé tétele. 
 
A tervezett, E-1 számú alaprajzi elrendezés szerint új YTONG válaszfalak kerülnek elhelyezésre és az 
előző átalakítási munkáknál befalazott nyílások egy része kibontásra kerül. Az alaprajzi átrendezéssel 
az épületben található három funkció külön választható.   
A meglévő, megmaradó főfalak belső felét és az átalakítással érintett falak sérült részeit újravakolják. 
Az új belső falakat glettelik és diszperziós festékkel festik le. Az új vizes helyiségekben csempe 
falburkolat készül 1,50 m-es magasságig, felette diszperziós festéssel kezelik. A rendelőkben 
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úgyszintén készül csempeburkolat a falon, kb. 3 m2, melyek helye a belső berendezések elhelyezésétől 
függ.  
A gyermekorvosi rendelő feletti lapostető felújításra kerül és hőszigeteléssel lesz ellátva, valamint az 
épület födém is kap 20 cm hőszigetelést a padlástérben elhelyezve. 
A tető a nyílászárók nagy része és a vakolt homlokzatok változatlan formában kerülnek megtartásra. 
A tervezett munkálatok nem építési engedély kötelesek! 
 
Kiindulási adatok: 
Beépítési paraméterek: 
Telek területe:  változatlan 
Övezeti kód:   Lk-3 
Építménymagasság:  változatlan 
Tervezéssel érintett építmény bruttó beépített alapterülete: változatlan 
 
Megújuló energia alkalmazása  
A pályázati projekt fontos része a megújuló energiát hasznosító berendezések, technológiák 
alkalmazása, valamint a felújítással érintett épületrész akadálymentesítése. A tervezéssel érintett 
épületrész déli tájolású oldalán, tetősíkban kialakított komplett napkollektorok kerülnek elhelyezésre. 
A tervezett épület felújítás az akadálymentesítési előírásoknak megfelel, akadálymentesen 
megközelíthető, és használható! 
 
Tervezési szempont 
A szükségesnél nagyobb módosítást nem hajtanak végre az épületeken. A tervezés során 
érvényesülnek az energiahatékonysági szempontok. A lehetséges energiahatékonyságot növelő 
tevékenységeket a projekt során megvalósítják. 
A projekt keretében a meglévő funkciók változatlanul megmaradnak, de fejlesztésre kerülnek.  
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HELYISÉGKIMUTATÁS 
 
A tervezéssel érintett épületben háziorvosi rendelők, orvosi ügyelet és fogorvosi rendelők működnek. 
Néhány helyiség megszűnik, illetve kialakításra kerül, de a tervezés folyamán ezek a fő funkciók nem 
változnak meg.  
 
Meglévő helyiségek: 
1. közlekedő kerámia lap burkolat 27,25 m2 
2. fertőzőváró  kerámia lap burkolat  7,41 m2 
3. gyermek orvosi rend. kerámia lap burkolat 26,14 m2 
4. rendelő kerámia lap burkolat 15,00 m2 
5. védőnői vizsgáló kerámia lap burkolat 29,04 m2 
6. védőnői iroda kerámia lap burkolat 22,75 m2 
7. váró kerámia lap burkolat 28,42 m2 
8. előtér kerámia lap burkolat 13,78 m2 
9. mosdók kerámia lap burkolat 11,81 m2 
10. mosdó kerámia lap burkolat 5,35 m2  
11. mosdó kerámia lap burkolat 21,25 m2) 
12. terem kerámia lap burkolat 76,29 m2  
összesen  284,49 m2 
 
 
Tervezett helyiségek: 
 
Helyiség neve  Padló burkolat  Terület (m2) 
 
13. előtér kerámia lap burkolat 5,88 m2 
14. váró  kerámia lap burkolat  19,38 m2 
15. fertőzőváró  kerámia lap burkolat  6,35 m2 
16. raktár kerámia lap burkolat 3,08 m2 
17. tároló kerámia lap burkolat 5,07 m2 
18. gyermek orvosi rend. kerámia lap burkolat 16,85 m2 
19. váró kerámia lap burkolat 22,28 m2 
20. előtér kerámia lap burkolat 8,04 m2 
21. mozg.kor.Wc kerámia lap burkolat 5,45 m2 
22. mosdók kerámia lap burkolat 11,81 m2 
23. védőnői iroda kerámia lap burkolat 22,75 m2 
24. védőnői vizsgáló kerámia lap burkolat 29,04 m2 
25. rendelő kerámia lap burkolat 15,00 m2 
26. közlekedő kerámia lap burkolat 10,28 m2 (pályázatban nem érintett) 
27. mosdó kerámia lap burkolat 5,35 m2 (pályázatban nem érintett) 
28. mosdó kerámia lap burkolat 21,25 m2 (pályázatban nem érintett) 
29. terem kerámia lap burkolat 76,29 m2(pályázatban nem érintett) 
összesen  284,15 m2 
 
Járművek elhelyezésére vonatkozó igények és információk 
Parkolás illetve, gépjárművek elhelyezése az épület előtt az út mellett megoldott, szilárd burkolatú 
felületen történik jelenleg is. Az akadálymentes parkoló az udvarban található, viszont az erre 
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vonatkozó információs tábla hiányzik és a felfestés már lekopott. A tervezés folyamán új beépítés és 
funkció változás nem történt, így parkoló szám növekmény sincs. Tehát az eddigiek szerint változatlan 
formában működik továbbra is. 
 
Közműellátottság 
A tervezéssel érintett ingatlan összközműves. 
 
 

ÉPÜLETSZERKEZETEK 
Alapozás 
Az új YTONG válaszfalak alatt 20*40 cm -es sávalap készül. 
Az új rámpa vasbeton sávalappal és vasbeton lemezzel készül., a rámpa oldalfalai ugyancsak vasbeton 
szerkezetből készül. 
Aljzat 
A meglévő aljzat nem változik, csak a burkolatot cserélik terv szerint. 
Teherhordó falak: 
A homlokzati és a belső teherhordó falak, meglévő megmaradó falazatok. Új tartószerkezeti falak nem 
készülnek. 
Födém 
A meglévő födémszerkezet fagerendás, amely meg is marad.  
Nyílásáthidalások 
A nyílásáthidalások eredeti állapotában marad az eddigiek szerint. Azokon a részeken ahol új nyílás 
készül (csak válaszfalban) kerül, falazati rendszerhez tartozó előregyártott áthidaló gerendák a gyártó 
alklamazástechnológiai utasításai alapján kerülnek beépítésre. Utóbbinak két típusa létezik. A 
nyomottöves áthidaló a ráfalazott téglával vagy a rábetonozással együtt alkotja a nyílásáthidalást. A 
helyszíni beton minősége a nyomott övnél  C16-16/kk MSZ 4719. A helyszíni ráfalazás minősége: 
kisméretű tömör tégla I. oszt. MSZ 551/2, falazó cementhabarcs Hf30 MSZ 16000/2. Teli fugás 
falazással, kötésben falazva, I. osztályú minőségben MSZ 15023. Az építés közben az áthidalókat 
ideiglenesen alá kell támasztani, az áthidalásokat csak az alátámasztás elkészülte után lehet elhelyezni. 
2,0 m-es nyílásméretig középen egy helyen kell az áthidalókat alátámasztani. Az áthidalók korund 
vagy gyémánt vágótárcsával méretre szabhatóak, azonban a véséssel történő darabolásuk tilos. Az 
áthidaló felfekvésénél egész téglának kell lenni, a felfekvési felületet cementhabarcs ágyazó réteggel 
kell kiegyenlíteni. Az áthidaló minimális felfekvési hossza 12 cm. Másik, egyenértékű megoldás a 
falazati rendszerhez tartozó azonnal terhelhető elem magas előregyártott áthidaló gerendák 
alkalmazása.  
Belső válaszfalak: 
A meglévő belső válaszfalak a gyermekorvosi rendelői részen elbontásra kerülnek. Az ügyeleti részen 
lévő fektető helyiségben új HML-150 NF- GT Ytong Silka mészhomok válaszfalak, az új 
akadálymentes mosdóban új 10 cm vastag YTONG válaszfal elemekből falazva, kétoldali gletteléssel 
készül az E-1 jelű alaprajzi kiosztás szerint.  
Az új keskenyebb nyílászáróknál pillérfalazás, KM tömör téglából készül. A megszűntetett nyílások 
befalazás ugyancsak KM tömör téglából készül. 
Nyílászárók: 
Az épületben jelenleg a régi elavult fa nyílászárók vannak. A jelenlegi pályázatban csak az 
átalakítással érintett helyiségekben lesz változás, új hőszigetelt fa nyílászárók lesznek beépítve. A 
védőnői szolgálat helyiségeiben és a váróban a meglévő mérettel megegyezőek, a gyermek orvosi 
rendelőben keskenyebb ablakok kerülnek elhelyezésre. A belső helyiségekben előre kialakított 
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falnyílásba új 75/210 cm, 90/210 cm, 100/210 cm, 140/210 cm és150/210  méretű fa belső ajtók 
készülnek. 
Külső felületképzés: 
A meglévő, változással nem érintett homlokzati felületek változatlan formában kerülnek megtartásra. 
A nyugati homlokzaton  tervezett keskenyebb ablak elhelyezése miatt a falazat a meglévő 
homlokzattal azonos színezést kap. 
Belső felületképzés: 
A meglévő belső falfelületek változtatással érintett részét és az új vakolt válaszfalakkal együtt glettelik 
ill. diszperziós festékkel újrafestik. 
Burkolatok: 
A belső helyiségben hidegburkolatként új kerámia padlóburkolat készül, a rendelőkben a mosdó körül 
a falon csempeburkolat, míg a vizes helyiségekben 1,50 m-es magasságig új csempe falburkolat 
készül. 
A belső udvaron a régi, sok helyen hiányos, repedezett beton burkolatot új kavicságyra fektetett térkő 
burkolatot kap. 
Csapadékvíz elvezetés 
A keletkezett csapadékvíz kivezetése az utcai zártrendszerű csapadékvíz elvezető rendszerbe rácsos 
folyóka kiépítésével fog történni. 
Elektromos hálózat 
Az elektromos hálózat teljes körű felújítása nem történik. A meglévő elektromos hálózathoz 
csatlakoztatva az újonnan kialakított helyiségekben a funkcióhoz igazodóan módosul a hálózat. 
Az újonnan tervezett lámpatestek LED-es égőkkel lesznek ellátva az energetikai kialakítás miatt. 
A LED fénycsöves lámpatesteket alkalmazásával 45-50% villamos energia megtakarítás biztosítható. 
Víz és szennyvízhálózat 
A felújítás részben érinti a meglévő víz és szennyvízhálózatot, az elektromos hálózatot és a 
fűtéshálózatot. 
A víz- és szennyvízhálózat a meglévő hálózatra csatlakozóan kismértékű hálózat bővítéssel jár 
(akadálymentes wc). Az orvosi rendelőben egy kézmosó kagyló kerül áthelyezésre karos csapteleppel. 
A melegvíz ellátását SOLAR berendezés biztosítja, viszont kedvezőtlen időjárás esetén átfolyós 
rendszerű elektromos hálózatra csatlakoztatott bojleren keresztül fog történni. 
 
 
 

MEGLÉVŐ SZERKEZETI RÉTEGRENDEK 
 

1. CSERÉP 
 LÉC 
 ELLENLÉC 
 FÓLIA 
 
2. SÁRTAPASZ 
 PÓLYÁS FÖDÉM 
 GERENDA 25/20 
 NÁDAZÁS 
 VAKOLAT 
 
3/1. 3. RTG VÍZSZIGETELÉS 
 PERLITBETON 
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 HŐSZIGETELÉS 
 E JELŰ FÖDÉM 
 VAKOLAT 
 
4/1. RÉGI KERÁMIA BURKOLAT 
 RAGASZTÓ 
 ALJZATBETON  
 KAVICS  

 FÖLD   
TERVEZETT SZERKEZETI RÉTEGRENDEK 

 
1. CSERÉP  MEGLÉVŐ 
 LÉC 
 ELLENLÉC 

 FÓLIA 

 

4. ÚJ KERÁMIA LAPBURKOLAT 

 RAGASZTÓ 

 ALJZATBETON (MEGLÉVŐ) 

 KAVICS  (MEGLÉVŐ) 

 FÖLD   (MEGLÉVŐ) 

 

5.  ÚJ KERÁMIA LAPBURKOLAT 

 RAGASZTÓ 

 ÜZEMI VÍZ ELLENI SZIGETELÉS 

 ALJZATBETON (MEGLÉVŐ) 

 KAVICS  (MEGLÉVŐ) 

 FÖLD   (MEGLÉVŐ) 

 

6.  PÁRAÁTERESZTŐ RÉTEG 

 20 CM SZÁLAS HŐSZIGETELÉS 

 PÁRAZÁRÓ RÉTEG 

 SÁRTAPASZ  (MEGLÉVŐ) 

 VIKLI   (MEGLÉVŐ) 

 NÁDSZÖVET  (MEGLÉVŐ) 

 VAKOLÁS  (MEGLÉVŐ) 
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         FOTÓDOKUMENTÁCIÓ 
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ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ

0359 
6200 KISKŐRÖS, SZABADKAI UTCA 59. 

SÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE BÁTASZÉK 

ALÁÍRÓ LAP 

ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ 


