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I. Általános ismertetés, tervezési koncepció 
Felcsút Község kulturális életét jelenleg egy 1970-es években épült kultúrháznak kellene 
összefognia, viszont az épület évek óta használaton kívül áll, állapota nem teszi lehetővé 
semmilyen rendezvény, valamint összejövetelek lebonyolítását, ezért a helyi Önkormányzat 
úgy döntött, hogy egy új, modern épületben tervezi ezeknek a programoknak az elhelyezését. 
A tervezendő épületben helyet kapna még a község háziorvosi rendelőintézete, a védőnői 
szolgálat, egy fogorvosi rendelő, egy gyógyszertár, egy bank valamint egy konditerem. Így 
egy többfunkciós faluház épülne, mely a település közösségi életét fogná össze. Az épület 
megjelenése hasonló a faluban található régi stílusú épületekhez, ezzel a környezetbe 
illeszkedést biztosítjuk. A telken belül saját vízórával a vízellátás biztosított, elektromos 
ellátás saját villanyórán keresztül, gázellátás jelenleg nincs kiépítve. Szennyvízelvezetés a 
községi hálózatba történik. Az építéssel érintett terület részben sík. 
A meglévő kultúrház bontásáról külön bontási tervdokumentáció készült, mely a kérelemmel 
együtt csatolva lett. 



II. Részletes leírás 
Telepítés 
Tárgyi épületünk elhelyezkedése a jelenleg meglévő és bontandó épület helyére kerül, így az 
előírásoknak megfelel. A tetőszerkezeten keletkezett csapadékvizet saját telken belül vezetjük 
és szikkasztjuk el. 
 
Illeszkedés vizsgálat 
Tervezett épület jellegében, elrendezésében igazodik az érvényben lévő helyi építési 
szabályzat előírásaihoz, továbbá a térségben kialakult állapothoz. 
 
Műszaki adatok 
 
Építési övezet jele:      Vt-1 
Telekterület:      5108 m2 
Összes beépített alapterület:    635,34 m2 (fedett teraszokkal együtt) 
Beépítettség:       12,44 % < 60 % MEGFELELŐ 
Hasznos alapterület(p+fsz+tt)  272,91 m2+420,35 m2+396,45 m2=1089,71 m2 

Burkolt felületek:     154 m2 (járda)+ 225 m2 (parkolók) 
Zöldterület:       80,2% MEGFELEL Ő 
Szint-terület mutató: (1476,07/5108)      0,28   > 1,8     MEGFELEL Ő 
Kiindulási magasság: meglévő terepszint ≈   - 1,10 mR ≡ 171,00 mBf 
Pince padlóvonala:     -3,35, -3,85 mR 
Épület földszinti padlóvonal:    ± 0,00 mR ≡ 172,10 mBf  (-0,50) 
Tetőtér padlóvonala:     +3,85 mR 
Párkánymagasság:     + 4,72 mR 
Gerincmagasság:     + 9,56 mR, +8,66 mR 
Átlagos homlokzat magasság:   6,80 m < 7,00 m MEGFELEL Ő 
 
Hasznos alapterület: 
 
Pince 

előtér    28,36 m2 kerámia 
előtér    20,51 m2 kerámia 
férfi öltöző   9,46 m2 kerámia 
zuhanyzó   3,22 m2 kerámia 
wc    1,26 m2 kerámia 
női öltöző   7,92 m2 kerámia 
zuhanyzó   3,22 m2 kerámia 
wc    1,26 m2 kerámia 
konditerem   68,00 m2 padlószőnyeg 
takarítószer tár.  2,99 m2 kerámia 
tároló    30,37 m2 kerámia 
kazánház   30,40 m2 kerámia 
előtér    32,26 m2 fagyálló kerámia 
tároló    33,68 m2 kerámia 
Összesen:   272,91 m2 

 
   
 
 



Földszint: 
 

aula    61,94 m2 kerámia 
büfé    15,89 m2 kerámia 
előadó terem   160,00 m2 kerámia 
előtér    18,00 m2 kerámia 
zuhanyzó   4,06 m2 kerámia 
wc    1,40 m2 kerámia 
porta    6,36 m2 kerámia 
közlekedő   30,41 m2 kerámia 
ügyféltér   45,96 m2 kerámia 
közlekedő   5,80 m2 kerámia 
mosdó    1,80 m2 kerámia 
iroda    9,45 m2 laminált parketta 
irattár    3,45 m2 kerámia 
tea-konyha   6,57 m2 kerámia 
férfi előtér   2,85 m2 kerámia 
férfi mosdó   7,22 m2 kerámia 
női mosdó   6,08 m2 kerámia 
mozgáskorl. mosdó  3,99 m2 kerámia 
takarítószer tár.  5,12 m2 kerámia 
lépcsőház   24,00 m2 kerámia 
Összesen:   420,35 m2 
Egyéb: 
fedett terasz   102,46 m2 
fedett bejáró   16,24 m2 
terasz    6,40 m2 

Összesen:   125,10 m2 
 
Tetőtér: 
 
   előtér    34,51 m2  kerámia 
   közlekedő   34,60 m2  kerámia 

takarítószer t.+öltöző  7,66 m2  kerámia 
férfi előtér   2,85 m2 kerámia 
férfi mosdó   7,22 m2 kerámia 
női mosdó   6,08 m2 kerámia 
mozgáskorl. mosdó  3,99 m2 kerámia 
váró    29,76 m2  kerámia 
közlekedő   4,34 m2  kerámia 
pelenkázó   4,50 m2  kerámia 
vizsgálószoba   35,09 m2  kerámia 
közlekedő   40,25 m2  kerámia 
váró    38,24 m2  kerámia 
előtér    1,32 m2  kerámia 
ffi öltöző   6,74 m2  kerámia 
wc    1,40 m2  kerámia 
női öltöző   8,16 m2  kerámia 
wc    1,40 m2  kerámia 
gyógyszertár   21,84 m2  kerámia 



raktár    6,15 m2  kerámia 
előtér    1,82 m2  kerámia 
ffi mosdó   3,00 m2  kerámia 
wc    1,30 m2  kerámia 
előtér    2,10 m2  kerámia 
női wc    1,50 m2  kerámia 
fogorvosi rendelő  22,40 m2  kerámia 
orvosi szoba   25,68 m2  kerámia 
kezelő    17,75 m2  kerámia 
öltöző    2,88 m2  kerámia 
előtér    11,00 m2  kerámia 
elkülönítő   10,92 m2  kerámia 

Összesen:   396,45 m2   
 
 
Építési érték meghatározás: [245/2006.(XII.5.) Korm. rend. 1. mellékl. alapján] 
 

- Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, közösségi szórakoztató, sport, szállás, iroda, 
ipari rendeltetésre szolgáló, és egyéb közhasználatú épület, épületrész 

1089,71 m2  x 190 eFt/m2          207.044.900 Ft 
Teraszok  125,10 m2 x 100 eFt/m2           12.510.000 Ft 

154 m2 járdák + 225 m2 parkolók x 40 eFt/m2    15.160.000 Ft 
Építmény érték összesen:      234.714.900 Ft 
 
Építészeti leírás 
 
Építés: 
 
Alapok, vízszigetelés 
Az épülő alapok 50 és 60 cm szélességben készülnek. (C12/24). (részletesen lásd: statikai 
leírás). A vízszintes falszigetelés (talajnedvesség ellen), illetve a padlószigetelés anyaga 1 
réteg GV 3 bitumenes vastaglemez, az aljzathoz illetve kapcsolataiban is ragasztott kivitelben.  
 
Felmenő falak  
Az épület külső határoló falai Porotherm 38 falazó blokkból falazottak. Belső tartófalak 
Porotherm 30 falazóblokkból falazva. A külső körítő falak külső oldalai 10 cm vtg Dryvit 
hőszigetelő vakolatrendszert kapnak.  
 
Födémek, koszorúk, áthidalók 
A homlokzati nyílászárók feletti áthidalások monolit vb. (íves falnál) ill. Porotherm áthidalók.  
A főfalak tetején körbe futó monolit vb. koszorú vasalása: 4  12 mm fővas,  8 mm / 20 cm 
kengyelekkel készül. (részletesen lásd: statikai leírás) 
Az épület pince feletti illetve a földszint feletti födémje Leier előfeszített födémpallóból 
készül. (részletesen lásd: statikai leírás). Az emelet feletti födém tartószerkezete a 
tetőszerkezet szeglemezes tartójának alsó öve (5/15) mely között 10cm + 5cm Rockwool 
ásványi közetgyapot (36kg/m3 légsűrűségű) hőszigetelés kerül beépítésre. Alsó borítása 12,5 
mm Rigips gipszkarton burkolat párazáró fólia réteggel, míg a vizes helyiségekben impregnált 
gipszkarton kerül felszerelésre.  
 
 



Tetőszerkezet 
Tetőidoma: tagolt nyeregtető, melyek jellemző hajlásszöge 42˚. faanyagok I. osztályú tűlevelű 
puhafák, szilárdsági kategória C22 legyen. Talpszelemen mérete 15x15 cm, szarufák 10x15 
cm, fogópárok 2x5/15 cm méretű pallókból készülnek. 
Szerkezeti kapcsolatok alapvetően szegezettek, de a fogópárok rögzítéséhez M10-es menetes 
szár alkalmazandó 8.8. csavarminőséggel. Talpszelemenek és szarufák kapcsolatát 
ácskapoccsal is meg kell erősíteni. Faanyagokat beépítés előtt égéskésleltetővel és gombaölő 
szerrel (pl. TETOL FB) impregnálni szükséges. (részletesen lásd: statikai leírás) 
 
Padlásterek 
A tetőtér felett a kémények megközelítéséhez, valamint a gépészeti és elektromos 
berendezések megközelítéséhez deszkázott taposójárda kerül kiépítésre, melyek az alaprajzon 
jelölt lehajtható padláslétrán keresztül közelíthetők meg. 
 
Héjalás, bádogozás 
A tető héjalásaként piros színű Creaton cserép fedés készül, alatta PE fólia alátét fedés. A 
bádogos szerkezetek (szegélyek, tetőkibúvók, csatornák) anyaga vörös színű szinterezett 
alumíniumlemez a helyszínen méretre szabva.  
 
Lépcsők 
A belső és külső lépcsők monolit vb. szerkezetűek, mázas kerámia lappal burkoltak. 
 
Válaszfalak 
A válaszfalak 10 N+F Porotherm válaszfal lapokból falazott 10 cm vtg. falszerkezet. 
 
Nyílászáró szerkezetek 
A homlokzati nyílászárók külső-belső oldalon aranytölgy színű, faerezet mintázatú, fóliázott, 
műanyag kivitelűek, 5 légkamrás kivitelben K=1.0 argongázzal töltött hőszigetelő 
üvegezéssel ellátottak. Külső ablakpárkányok barna színű eloxált alumínium borítást kapnak, 
míg a beltéri párkányok barna, műanyag kivitelben készülnek. 
Belső ajtók asztalos szerkezetű tele ajtók lesznek. Tűzvédelmi leírásban jelölt ajtók tűzgátló 
illetve tűzálló kivitelben készül. 
 
Hőszigetelés  
A földszinti feletti födém illetve a pince padozatába 5 cm vtg. lépésálló hő-, és hangszigetelés 
(Austrotherm AT-N4 ) kerül. A koszorúk és áthidalók elé 3 cm vtg. Heraklit lap kerül.  
 
Belső felületképzések 
A belső falfelületek vakoltak, gletteltek, diszperzittel festettek. A vizes helyiségekben 
csempeburkolat készül ajtó magasságig. 
 
Homlokzatképzés, lábazat 
A falazat Dryvit réteg simításának felhordása után a homlokzat sárga színezést kap. A simított 
lábazatra barna színű lábazati márványvakolat kerül felhordásra.  
 
Járda, csapadékvíz elvezetés 
Az épület körüli járda anyaga beton szegélyelemmel szegélyezett beton térkő burkolat. A 
gépkocsi parkolók, valamint a bejárati járda 6 cm vtg. Leier őszbarna beton térkő elemmel 
burkolt.   



Az épület tetejéről a függőereszeken lejutó esővíz földben kialakított PVC esővíz hálózaton 
keresztül az udvaron elhelyezett kaviccsal töltött szikkasztógödörbe van elvezetve. 
 
Korlátok 
Épületen kívül és belül acél szerkezetű korlátok kerülnek beépítésre kovácsoltvas 
díszítőelemekkel. 
 
Kémények 
Lásd: gépészeti tervfejezet 
 
Kert : domborzati viszonyoknak megfelelően, részben sík területen parkosítás készül.  
 
Épületgépészet  
Lásd: gépészeti tervfejezet 
 
Vízvezeték hálózat: horonyba szerelt 5 rétegű PVC vezetékkel, utcai közműhálózatra 
csatlakoztatva. 
Csatornahálózat: horonyba és padlóba szerelt PVC vezetékkel, utcai közműhálózatra 
bekötve. 
 
Energetikai fejezet 
A 7/2006. (V.24.) TNT rendelet „az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról” 1. számú melléklete alapján készített energetikai megfelelőséget igazoló 
számítás szerint az építmény az előírásoknak megfelel.  
 
Környezetvédelmi fejezet 
A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet alapján elkészítettem az építési hulladék 
nyilvántartást a rendelet 4. számú mellékletében és ez alapján megállapítom, hogy a rendelet 
3.§. (6) pontja alapján építtető mentesül a 8-11. §-ban foglalt kötelezettségek alól, mert az 
építési hulladék mennyisége nem haladja meg az 1. melléklet szerinti küszöbértékeket. 
 
Pátka, 2013. február 26. 
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