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Tárgyi dokumentáció bármely részében konkrétan megnevezett gyártmányok kizárólag a tárgy 

jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és minden ilyen megjelölésnél „vagy 

azzal egyenértékű” kifejezést kell figyelembe venni a 2005. évi CXXIX.Tv.58.§.(7) bekezdés 

szerint. 
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Ezen tervdokumentáció 28 db gépelt oldalt, és 14 db tervlapot tartalmaz. 
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TERVEK:  

M-0     Meglévő helyszínrajz      M = 1:500 

M-1     Meglévő földszinti alaprajz      M = 1:100 

M-2     Meglévő A-A metszet      M = 1:100 

M-3     Meglévő É-D homlokzatok      M = 1:100 

M.4     Meglévő K-NY homlokzatok     M = 1:100 

 

E-0      Helyszínrajz       M = 1:500 

E-1  Tervezett földszinti alaprajz     M = 1:100 

E-2 Bontási alaprajz      M = 1:100 

E-3 Meglévő A-A,       M = 1:100 

E-4  Tervezett B-B keresztmetszet    M = 1:100 

E-5  Tervezett C-C hosszmetszet     M = 1:100 

E-6 Tervezett É-D homlokzatok     M = 1:100 

E-7  Tervezett K-NY homlokzatok    M = 1:100 

 

U-1      Parkolók és útépítész helyszínrajza 
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ÁLTALÁNOS ADATOK: 

 

Építtető:   Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 

    4361 Nyírbogát, Hunyadi u. 7. 

Építkezés helye:  4361 Nyírbogát, Rákóczi F. u. 9. sz. 

Építkezés helyrajzi száma: 723 

 

 

Az ingatlant érintő hatályos településrendezési terv és helyi építési szabályzat előírásai: 

 

 

- Építési övezet :     településközponti vegyes terület (Vtk 2.2) 

- Beépítési mód:     oldalhatáron álló (20 m-nél szélesebb telek 

esetében szabadonálló elhelyezés is lehetséges) 

- Max. beépítettség:     50% 

- Max. építménymagasság:    4,5-9,5 m 

- Minimum alakítható telekméret:   1500 m2  

- Min. zöldterület :     30% 

 
 

Tervezett beépítési mutatók: 

 

- Telek területe:   7932 m2 

- Beépített terület:   szociális szolgáltató központ: 443,56 m2  

    idősek otthona meglévő épületrész: 362,32 m2 

    idősek otthona bővítés: 139,68 m2 

    ÖSSZ: 945,56 m2 

- Beépítettség:   945,56/7932 = 0,1192 => 12 % 

- Zöld felületi arány:  járda és parkolók: 872,69 + 374,44 = 1247,13 m2 

 1247,13 - 7932 = 6684,87 m2 => 84,28 % 

- Építmény magasság:  szociális szolgáltató központ: 6,67 m 

    idősek otthona meglévő: 6,50m, 7,28m 

    idősek otthona bővítés: 4,51 m 

     4,50 < 4,51 m < 7,50 MEGFELEL 

 

 

-0,15; +-0,00 szint: a tervezett épület körüli járda szintje. 

+0,02 szint: a tervezett épület földszinti padlóvonalának szintje. 

+2,75 szint: a tervezett épület ereszvonalának szintje. 

+6,60 szint: a tervezett épület jellemző gerincvonalának a szintje 

 



 

 

Tervezői tervezési program (266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet alapján): 

A megbízóval történő egyeztetés során az alábbi tervezési program került összeállításra: 

A tervezési feladat egy az OTÉK előírásainak ill. minden más erre vonatkozó szabványnak, 

előírásnak és rendeletnek megfelelően az idősek otthonának bővítése L alakúról U alakúra 

egy új oldalszárny hozzáadásával. Ez 3 szobát, folyosót és férfi és női vizesblokkot tartalmaz, 

a régi épületrész utca felőli szárnyához pedig az udvar felőli oldalon épül egy orvosi és 

betegszobát tartalmazó épületrész. Valamint a régi épületrészben bizonyos helyiségek új 

funkciót kapnak, és egyes válaszfalak elbontásra kerülnek. Az épületen jelenleg is meglévő 

napkollektorok (2) és napelemek (15) áthelyezésre kerülnek az új szárny tetőkialakítása miatt, 

mivel jelenlegi helyükön akadályt képeznének. Új helyük az új és meglévő épületszárnyak 

déli tetőfelületén, valamint három napelem az utcafrontra néző meglévő épület nyugati 

tetőfelületén. 

 

Telepítés:  

Az épület a Rákóczi Ferenc utca 9. sz. 723 hrsz. alatt településközponti vegyes terület (Vtk.) 

építési övezetben található. A tervezett épület egy telken található a szociális szolgáltató 

központ épületével. Az idősek otthona az utcafront felőli épület. A szociális szolgáltató 

központ a telek nyugati részén az útra merőleges, K-NY hossz-tengellyel került telepítésre.  

 

Telekre vonatkozó előírások:  

A telek adottságai lehetővé teszik, hogy a meglévő idősek otthona, illetve a szociális 

szolgáltató központ közösen üzemeljenek. A gépjármű várakozó helyek és teherrakodás 

céljából többletterületet biztosítunk. 

A telket több funkcióra tagoljuk, így kialakítunk közlekedő, parkoló területeket, gazdasági 

udvart, és pihenő udvart. 

 

Megközelítés:  

Az épület megközelítése a Rákóczi Ferenc utca felől, meglévő gyalogos kapubejárón, ill. 

gépjármű bejáraton keresztül közelíthető meg.  

Itt lett kialakítva az épülethez szükséges 11 db parkoló + 2 az új épületrész többletigénye 

miatt. 

 

A meglévő épületrész 2 különböző időpontban épület, ezért beszélhetünk régi és újabb 

meglévő épületről. A régebbi meglévő épületrész belmagassága 2,90 m, illetve 4,65m, 

földszinti padlóvonala 0,15m, ereszmagassága 4,50m, tetőgerincmagassága 7,38m mely 

tető kontyolt nyeregtető. Benne a meglévő helyiségek többsége az átalakítás során új 

rendeltetést kap, valamint a teljes meglévő épületrész felújításra kerül. Az utcához 

legközelebbi bejárat a régi meglévő épületrészben található és közlekedőre nyílik. Ez a bejárat 

előtetőt kap, hogy az érkezőket az időjárástól védje, és rossz idő esetén is kiülhessenek az 

idősek a szabad levegőre. Innen el lehet jutni előtér után az újonnan megépülő betegszobához 

mely saját vizesblokkal ellátott, emellett az orvosi szoba található. Az orvosi szoba másik 

oldalán pedig közlekedőn át lehet eljutni egy 2 fős szobába házastársaknak, valamint a 

látogatói szoba -mentális szoba – foglalkoztató - ima és könyvtárszobába mely funkciók 

időben elkülönítettek. Ettől északra mosókonyha, amellett fürdető szoba funkciók kerülnek 

kialakításra. Ezek után az utca felőli szárny északi végén egy 3 és 4 ágyas szoba következik, 

melyek közös előtérből nyílnak. Mellettük nyugatra haladva a közlekedőből a mosogatóba és 

a kamrába lehet eljutni. Tovább haladva a társalgó nappali következik amire nyílik a 

személyzeti wc és a tálalókonyha. Innen közlekedőn át az iroda következik, ami külön az 

udvarra is nyílik. Ezután közlekedő folyosóján sorolva 4 darab 3 ágyas szoba helyezkedik el. 



 

Mellettük az épület ezen szárnyának végén a férfi és női vizesblokkok és a takarítószertár. 

Eddig tartott a meglévő épület és innen kezdődik az új épületszárny (a betegszoba is új 

épületrész még a régi épület keleti szárnyához kapcsolva!). A közlekedő folyosó folytatódik 

tovább és a meglévő épület vizesblokkjai mellett délre haladva az új épületrész szobáihoz 

tartozó női és férfi mosdó + wc + fürdő helyiségek kapnak helyet, tovább haladva pedig a 

folyosóra felfűzve 3 darab 3 ágyas szoba, és a folyosó végén előteret követően külön bejárat 

ehhez a szárnyhoz. Az új épületrész mellett az U alakú épület belső füvesített udvarában 

padok kapnak helyet, ahol az idősek időzhetnek.  

Az Idősek Otthona épületben személyzeti iroda nem kerül kialakításra, mivel a telken 

található, jelenleg építés alatt álló Szociális Szolgáltató épületben kerül kialakításra 

személyzeti iroda. 

A tervezés során az épületet az akadálymentes használat igényeinek megfelelően alakítjuk ki.  

Az ingatlan teljes közművesítettséggel rendelkezik. 

 

 

ÚJ ÉPÜLETSZERKEZETEK: 

 

 Alapozás: A falazatok alatt beton sávalap és talpgerendák készülnek. A vb. pillérek 

alatt pontalapok készülnek. Az alapozásról a statikai műszaki leírás és számítás 

rendelkezik. 

 Főfalak: A főfalak 30 cm vtg. (pl.: POROTHERM N+F) falazóblokkból készülnek 

rendszerhez tartozó falazóhabarccsal.  

 Válaszfalak: A tervezett épületbe aválaszfalak 10cm vtg. kerámia válaszfallapokból, a 

20 cm vtg. válaszfalak Ytong falazóelemből készülnek. minden harmadik sorban 3mm 

vtg. lágyvas huzallal erősítve, tetején vb. koszorúval lezárva. 

 A meglévő épületrészben beépítésre kerülő válaszfalak 12,5 cm vtg gipszkarton falak, 

 CW 100-as profil vázra szerelt 2x1,25 cm vtg gipszkarton burkolattal, CW profilváz 

 között 100 mm vastag ISOVER AKUSTO üveggyapot szigeteléssel. 

  CW profilok 60 cm-es tengelytávolsággal kerülnek beépítésre. 

  A gipszkarton válaszfal alá szigetelő válaszfal alá szivacscsík kerül beépítésre.  

 Födémszerkezet: Az épületben hagyományos fa födém készül, 15/20 cm-es 

fagerendákból, közöttük és fölöttük 20cm kőzetgyapot hőszigeteléssel kiegészítve. A 

gerendákat tűzgátló gipszkarton burkolattal kell körbe burkolni. Alsó oldalukon 2 

réteggel burkoltak, valamint ezalatt pedig CD profilra rögzített 1 réteg gipszkarton 

lemez mennyezet kerül kialakításra. 

 Tetőszerkezet: Hagyományos fa torokgerendás fedélszerkezet készül 35ᵒ-os (új 

épületszárny) és 28ᵒ-os (betegszoba épülerésze) tetőhajlással a meglévő épület 

tetőszerkezetéhez bekötve. A tűzvédelem céljából Hensotherm égéskésleltető szert 

használunk. Gombamentesítés céljából TETOL fb. és TETOL rkb. szereket kell 

alkalmazni. A vegyszerek 50-50%-os keverékéből 30%-os vizes oldatot kell készíteni. 

A faanyag védőszerekből az előírtak szerint oldatot kell készíteni, majd az fóliával 

bélelt földárkokba tölteni és abba a faanyagot belemártani. Veszélyes anyagok 

használatakor a 2000. évi XXV. Kémiai Biztonsági törvény és végrehajtási 

rendeleteiben foglaltakat kell betartani! A teherhordó szerkezetek kialakítását statikai 

kiviteli terv alapján kell elkészíteni. 

Tetőfedés: (pl.: Tondach Figaro) Bazalt tetőcserép fedést kap antracit színben, a 

kialakításhoz igazodó kiegészítő elemekkel (szellőző, hófogó stb.) A fedés alatt 25x50 

mm mérető tetőlécezést, alatta 25x50mm méretű ellenlécet kell tenni, amivel az 

alátéthéjazatot rögzítik. Az ereszburkolat gyalult, hornyolt ereszdeszkázat Caparol 

pácal „ebenholz” színben 2 rtg.-ben. 



 

 Aljzatbetonok: Az aljzatbetonok C12/15-X0-32-F1 minőségű betonból készülnek saját 

levében simítva. 

 Hőszigetelések: A padlóban 12 cm polisztirol hab lépésálló hőszigetelés készül. A 

koszorúk hőhídmentességét 8 cm Herratekta, ill. EPS lemezzel kell megvalósítani. A 

külső nyílászárók-falcsatlakozás kapcsolatánál a koszorúk előtti hőszigetelést tovább 

eresztve, 18 cm EPS hőszigetelést kapnak. Az új külső főfalak 10 cm EPS 

hőszigetelést kapnak. Az épület lábazata 12 cm vtg. XPS hőszigetelést kap a 

járdaszinttől mérve 30 cm magasságig. 

 Vízszigetelések: Az épület talajnedvesség elleni szigetelését 1 rtg. (pl.: VILLAS) 

bitumenes vastag lemezszigetelésből kell megépíteni teljes felületen ragasztva. Vizes 

helyiségek üzemi használati víz elleni szigetelése 2 rtg. (pl.: MAPEI) kent 

szigeteléssel történik. 

 Nyílásáthidalások, koszorúk: A nyílásáthidalások és koszorúk monolit, ill. 

előregyártott vasbetonból készülnek, a beton és a betonacélok minőségét statikus 

tervező határozza meg. Teherhordó szerkezetek kialakítását statikai kiviteli terv 

alapján kell elkészíteni. 

 Nyílászáró szerkezetek: A külső nyílászárók műanyag ajtók (pl:Schüco típusú), illetve 

ablakok UW min.=1,15 W/m2k hőátbocsátási tényezővel, kívül-belül fehér színben 

készülnek. Az ablakok bukó kivitelűek, rejtett vasalattal ellátottak. Elhelyezésük a 

vakolás után „Z” alakú rögzítő karmokkal történik. A mélyen üvegezett ajtókat 

kétoldali biztonsági fóliával kell ellátni. A bejárati ajtó acél tokkal ill. szárnyakkal 

ellátott Ral: 7040 színben. A belső ajtók fém tokkal készülnek wenge színben ill. 

wenge színű papírrácsbetétes, 1,5 mm vtg. acéllemez burkolatú porszórt festéssel 

ellátott ajtólapokkal, min. 3pontos rögzítéssel, ajtók körül kontrasztos, színben eltérő 

keretezéssel. A pontos méreteket a helyszínen ellenőrizni kell. A nyílászárók gyári 

beállításúak, azokat pászítani TILOS! 

 Bádogos szerkezetek: Függőeresz és lefolyócsatornák készülnek antracit színben 

(pl.:Lindab, v. Ruukki), félkör szelvényű keresztmetszettel. A csatorna lejtése a 

lefolyó irányában 3-5 ‰, a függőeresz csatorna mérete 150 mm, a lefolyócsatorna 

keresztmetszeti mérete150 mm. A kéményeknél, szellőzőknél a szabványnak 

megfelelően készülő bádogozás antracit színben. 

Az ablakok belső könyöklői a rendszerhez tartozó fehér műanyag profilból készülnek. 

Ablakpárkányok külső lefedései (pl.: Lindab ill. Ruukki) lemezből készülnek antracit 

színben. 

 Burkolatok: A csempe falburkolatok készítésekor nagyobb összefüggő felület esetén 

kerülni kell a „nullhézagos” felrakást, célszerű 1,5-2,0 mm-es fugát tartani. A 

vizesblokkokban 2,1 m magasságig fel kell vinni. A burkolat széleihez csatlakozó más 

szerkezetek peremvonalához a csempét nem szabad szorosan illeszteni. A csatlakozó 

hézagot 2-3 mm-es rugalmas fugatömítő anyaggal kell tömíteni. (Pl. FUGASZIL.) 

Nagyobb, összefüggő felületek fali és padlóburkolatait táblásítva 12-16,0 m²-es 

mezőkben mozgási hézagokkal kell kialakítani. Egy mező max. 3,6x4,8 m méretű 

lehet. A mozgási hézagok 3-4 mm-es szilikonos tömítőanyaggal kitöltött fugával 

készülnek. Az ajtó és padlócsatlakozásoknál megoldható 3 mm szilikon kaucsukkal 

kitöltött fugával. A csempézést ragasztott kivitelben hálós kivitelben kell a kellően 

simított vakolatra felvinni. A kiálló falsarokra fém élvédőt szerelünk. A konyha és 

kiszolgáló helyiségeiben a fal és padlócsatlakozásnál íves kialakítású alumínium 

profilt kell beépíteni. 

A közlekedők, és az előtér kerámia burkolatot kapnak. Vizes helyiségekben 

csúszásmentes kerámiaburkolat épül. Külső teraszokon előlépcsőkön fagyálló 



 

csúszásmentes kerámia burkolat készül. Az épület összes kerámia burkolatának 

minimum PEI IV. kopásállósággal kell rendelkeznie.  

 Felületképzések: Általánosan belső falakon 3 rtg. műanyag bázisú mosható, falfesték 

készül pasztellszínben. Vizes helyiségekben és azok előtereiben 2,0 méterig kerámia 

burkolat, felette 3 rtg. műanyag bázisú, mosható falfesték készül. A közlekedőkben 

1,20m-ig kerámia falburkolat készül felette 3 rtg. műanyag bázisú mosható, falfesték 

készül pasztellszínben. Melegítőkonyhában 2,00m-ig kerámia falburkolat készül 

felette 3 rtg. műanyag bázisú mosható, falfestés. Az épület külső falai (pl.: BAUMIT) 

homlokzatvakolatot kapnak világosbarna színben. Az épület lábazata műgyanta 

lábazatvakoltból készül coffeebraun színben.  

Az épület faszerkezetei (pl.: Caparol) pácot kapnak „ebenholz” színben 3 rtg.-ben. 

 Út, Parkolók: Szakági munkarészek szerint készül. 

 Kémény: Az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja 

tárgyában egyeztetés történt az érintett kéményseprő-ipari közszolgáltatóval, a 

jogszabályokban meghatározottaktól eltérés nem vált indokolttá, a vonatkozó nemzeti 

szabványtól eltérő műszaki megoldás nem került betervezésre. A mosogatóban 

kialakításra került egy VIESSMANN VITODENS gázkazán Q=60KW 80x125 mm 

pps műanyag füstgáz elvezető kéménnyel. 

 Közművek: Az érintett ingatlan víz, gáz, szennyvíz, elektromos áram közművesítéssel 

rendelkezik. Az új épülethez szükséges esetleges energia többletigényeket a 

szolgáltatók biztosítani tudják. 

 

 

Betervezett építési anyagok műszaki specifikációi: 

Az építészeti tervek szerint a főfalakban található nyílások befalazása 30 cm vtg. 

POROTHERM N+F falazóblokkokkal u=0,24 W/m2k történik rendszerhez tartozó 

hőszigetelő falazó ill. vakoló habarccsal. 

A külső nyílászárók SCHÜCO típusú műanyag ajtók, illetve ablakok min. uw=1,15 W/m2k 

hőátbocsátási tényezővel készülnek. 

A fa födémszerkezeteknél URSA DF 39 25 cm vtg. (hővezetési tényező λD = 0,032 W/mK) 

hőszigetelés készül. 

 

Részletesen az alábbiakban: 

 

ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK 

 Betonacélok: MSZ EN 10204/2005/3.1 

 Transzportbeton MSZ 4798-1:2004 1.rész (műszaki feltételek,teljesítőképesség, 

készítés és megfelelőség) MSZ EN 206-1 (alkalmazás feltételei Magyarországon) 

 I-kategóriájú adalékanyagos beton falazóelemek EN 771-3 2003  EN 771-3     

2003/A1:2005 

 Térburkoló elemek: ÉME A-36/1997 ÉME A-36/2/1997 MSZ EN 1338 

 Bitumenes vízszigetelő lemez talajnedvesség elleni szigetelésre EN 13969:2004 

 

FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK 

 Égetett agyag falazóelemek EN 771-1:2003 EN 771-1:2003/A1:2005 

 Falazóhabarcs MSZ EN 998/2 



 

 Belső hőszigetelő tulajdonságú alapvakolat MSZ EN 998-1 

 Kerámiaköpenyes nyílásáthidalók ÉME A-246 / 2003  MSZ EN 845-2 

 Gerenda,szarufa,tetőléc MSZ 17300/2-1988 

 Égetett agyag tető és kiegészítő tetőcserepek MSZ EN 1304:2005 

 Lábazati alapvakolat MSZ EN 998-1 

 Homlokzati színezővakolat MSZ EN 998-1 

 Csatornák és lefolyók ÉME A-804/1991  A-2157/2009 

 Épületek hőszigetelése (expandált polisztirolhab) EN 13163:2001/EN 

13163:2001/AC:2005 

 Épületek kőzetgyapot hőszigetelése EN 13162 

 Kenhető vízszigetelés ÉME: A-724/2000 

 Alátétfóliák ÉME A-159/2001 

 Gipszkarton építőlemez MSZ ISO 6308:1992 MSZ-04-351-1:1985 MSZ 595-3:1986 

 Diszperziós beltéri falfesték MSZ 10337  MSZ 9650 

 Faanyagok gomba-és rovarkárosítással szembeni védelme égéskésleltetéssel ÉME A-

38/2000 ÉME A-2099/2007 

 Mázas fagyálló burkolólap, mázas falburkolólap, mázas gres lap MSZ EN 14411 

 Flexibilis ragasztó MSZ EN 12004:2002 

 Fugázóanyagok MSZ EN 13888:2009 

 Ablakok és ajtók MSZ EN 14351-1:2006 

Kijelentem továbbá, hogy: 

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az építményekkel szemben 

támasztott általános követelményeknek megfelelnek (statikai, mechanikai ellenállás és 

stabilitás, tűzbiztonság, higiénia, egészség- és környezetvédelem, használati biztonság, zaj és 

rezgés elleni védelem, energiatakarékosság és hővédelem, életvédelmi és az égéstermék–

elvezetőkre vonatkozó), nevezetesen az Étv. 31§ (1),(2) és (4) bekezdésében meghatározott 

követelményeknek. 

Az építés során a beépített anyagokat a felhasználási útmutató és forgalmazó előírásainak 

megfelelően kell beépíteni. 

A kivitelezés során az érvényben levő munka-, tűz-, illetve balesetvédelmi előírásokat, 

szabályokat be kell tartani. Az építkezést csak az építési engedély jogerőre emelkedése után 

szabad megkezdeni. Az itt leírt anyagok, szerkezetek, műszaki megoldások kiválthatók más, 

ugyanilyen műszaki paraméterekkel, esztétikai kivitellel bíró egyéb anyagokkal, 

szerkezetekkel, műszaki megoldásokkal. 

Tárgyi dokumentáció bármely részében konkrétan megnevezett gyártmányok kizárólag a 

tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és minden ilyen megjelölésnél 

„vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell figyelembe venni a 2005. évi CXXIX.Tv.58.§.(7) 

bekezdés szerint. 

Ahol állami támogatással energetikai célú felújítás valósul meg és az épületre vonatkozóan 

homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény van, ott a B-E tűzvédelmi osztályú 

hőszigetelő maggal rendelkező, vagy a légréses homlokzati burkolati-, bevonati- és egyéb 

vakolt hőszigetelő rendszerek kivitelezésének megkezdését, a kivitelezőnek a kivitelezési 

munka megkezdése előtt legalább 15 nappal – a kedvezményezett jóváhagyásával ellátott 

nyilatkozatban – a támogatás megvalósulását ellenőrző szervezetnek írásban be kell 

jelentenie. A támogatás megvalósulását ellenőrző szervezet a kivitelezési munkák 

megfelelőségét az állami támogatású pályázatok esetében ellenőrzi és az ellenőrzésről 

készített jegyzőkönyvet a tűzvédelmi hatóság részére nyolc napon belül megküldi.  

Nyíregyháza, 2020.12.18. 

 



 

      

          Trenka Zoltán 

              Építész vezető tervező 

          É-1-15-0119 

          



 

 
 

 

AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET 

 

4361 NYÍRBOGÁT, RÁKÓCZI U. 9. HRSZ:723 ALATTI 
IDŐSEK BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS OTTHONA  

ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSÉNEK ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVEI 
 

 

1. Előzmények 

 

A megbízás tárgya a TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00042 azonosítószámú a „Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” pályázatra benyújtott 

„Szociális Szolgáltató Központ építése Nyírbogáton” című projekt építészeti-műszaki 

tervdokumentációjához kapcsolódó akadálymentesítési tervfejezet készítése.  

 

Jelen Akadálymentesítési tervfejezet azokat a szempontokat mutatja be, amellyel a közösségi 

funkciókat ellátó szociális szolgáltató nappali intézménye épület egyenlő esélyű hozzáférés 

megvalósítható. A tervdokumentáció kiviteli szintű és részletezettségű. 

 Az akadálymentesítési tervfejezet elkészítéséhez a pályázatra benyújtani kívánt 

tervdokumentációt építészeti adatszolgáltatásként megkaptam, a tervfejezetet a 

tervdokumentáció tartalma az építész tervezővel történ konzultáció és a pályázati előírások 

figyelembevételével készítettük el.  

 

2. A tervezett beruházáshoz kapcsolódó általános megjegyzések 

 

Az előzményekben rögzített pályázati felhívásban foglaltak szerint ingatlan új építésű 

melynek a Komplex akadálymentesítés követelményeinek meg kell feleltetni.  

 

„Új építés esetén teljeskörű (nem projektarányos) komplex akadálymentesítést kell 

megvalósítani.  

Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az 

OTÉK előírásainak kell megfelelni.  

Felújítás, bővítés, átalakítás és új építés esetén egyaránt csak olyan projektjavaslatok 

valósíthatók meg, amelyek építési engedélyezési tervdokumentációja, illetőleg az alapján, az 

építésügyi hatóság által kibocsátott jogerős és végrehajtható építési engedélye megfelel a 

hatályos OTÉK előírásainak. Az építési szabályoknak való megfelelést az építésügyi hatóság 

által kibocsátott jogerős és hatályos építési engedély bizonyítja. 

 

A tervezés és megvalósítás során kötelező az építési-műszaki tervdokumentáció 

akadálymentesítés szempontjából releváns részének az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 

előírásainak betartása. Az előírások betartásához és a kivitelezéshez ajánlásként a Felhívás 

mellékletét képező „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének 

megteremtéséhez” c. dokumentum nyújt segítséget.” 

 



 

A fent idézett bekezdések érelmében az 1 pontban nevezett helyszínen – a komplex 

akadálymentesítést kell megvalósítani. Az új épületnek valamennyi fogyatékossági 

csoportra vonatkozóan akadálymentes használatra alkalmassá kell tenni.  

 

 Továbbá biztosítani szükséges az egyetemes tervezés elvét. Azt jelenti, hogy a mindenkit 

körülvevő világot (épített és mesterséges környezetet) nem átalakítani szükséges a fogyatékos 

személyek szükségletei szerint, hanem eleve úgy kell azt megtervezni, hogy a fogyatékos 

személyek számára is hozzáférhető és használható legyen. Valamint az egyetemes tervezés 

nem más, mint az a tervezési mód, amely az emberi különbözőségekből indul ki mind 

szociális, mind esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével. Az akadálymentesítés 

helyett az akadályok megelőzésére, a prevencióra kerül a hangsúly. A fő cél az, hogy egy 

termékkel szolgáljuk ki a használók különböző, időben, szituációban változó igényeit, 

szükségleteit és ne költséges, sokszor esztétikailag is megkérdőjelezhető, stigmatizáló 

adaptációval, átalakítással. 

 

A tervfejezet része az épületben nyújtott szociális ellátásokhoz, mint közszolgáltatáshoz való 

teljes körű hozzáférést megteremtése, akadálymentesítési megoldások bemutatása. 

Az Önkormányzat / által nyújtandó szociális alapellátások lehetséges típusait a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozza, amelyek közül 

az érintett intézményben az idősek nappali ellátása (idősgondozás) és étkeztetése történik.  

A Nappali intézményekre vonatkozó általános szabályokat a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. 

(I.7.) SzCsM rendelet 74-80.§-ai tartalmazzák. Ezekből kiindulva jelen intézményben 

legalább biztosítani szükséges  

 a közösségi együttlétre, 

 foglalkoztatásra 

 a pihenésre,  

 a személyi tisztálkodásra, 

 a személyes ruházat tisztítására,  

 az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségeket. 

Az épület funkciójából kiindulva, az itt nyújtott szociális szoláltatásokat igénybevevők között 

idős és/vagy fogyatékos személyek jelenlétével egyaránt számolni kell, az épületben 

mozgásukban és/vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek tartózkodhatnak. Az 

épület tervezése során annak akadálymentesítése - a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosításának mértékéig – a fentiek okán szükséges.  

Továbbá a Fot. 4.§ h) pontjában meghatározottak szerint az egyenlő esélyű hozzáférés 

fogalma a következő:  

„A szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevő 

állapotának megfelelő önállósággal - mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális 

és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, 

értelmezhető és érzékelhető,  

az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, 

mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a 

nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, 

valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen 

használhatók,  

az információ egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha az mindenki, különösen a mozgási, 

látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára kiszámítható, 

értelmezhető és érzékelhető, az ahhoz való hozzájutás pedig az igénybe vevő számára 

akadálymentes. 



 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.) 2.§-nak 9. pontja meghatározza a közhasználatú építmény fogalmát. 

„Közhasználatú építmény az olyan építmény (építményrész), amely 

 a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és 

 használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú 

oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, 

kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható 

részei), továbbá 

 használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a 

közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által 

használható részei), valamint, amelyet 

 törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.” 

Az Étv. 2.§ 1) pontjában meghatározottak szerint „akadálymentes az épített környezet 

akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára 

biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, 

akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van 

szükségük.” 

A fogyatékos személyek közszolgáltatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférését A fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a 

továbbiakban: Fot.) célként jelöli meg. Ugyanezen jogszabály kimondja, hogy a fogyatékos 

személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos 

épített környezetre.  

Az Étv. 2.§ 1) pontjában meghatározottak szerint „akadálymentes az épített környezet 

akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára 

biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, 

akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van 

szükségük.” 

Az épület komplex akadálymentesítése - a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosításának mértékéig – szükséges. 

 

3. Az épület körüli környezet kialakítása: 

 

Az intézmény megközelítése. Az épület akadálymentes használatához biztosítjuk azt, hogy az 

ingatlant közterületről - gépkocsival és gyalogosan egyaránt - akadálymentesen el lehet érni. 

Az akadálymentesen kialakított bejárathoz járdát építünk. A járda, csúszásmentes, egyenletes 

burkolattal, szegélyekkel, a megforduláshoz szükséges 1,50x1,50 m terület biztosításával fog 

épülni. A terep lejtése az építés során nem haladhatja meg az 5% -ot. A járda szélessége 

mindenhol eléri a 1,50m –t.  

 

Az akadálymentes parkolóhely parkoló-állásból és biztonsági sávból áll. A biztonsági sávval 

bővített parkolóhely mérete: 3,60x5,50 m. A tervdokumentáció értelmében a szükséges 

méretű hely rendelkezésre ál.  A 3,60 m szélességből 1,50 m a biztonsági sáv, amely 10 cm 

szélességű 45°-ban döntött, ferde fehér csíkozással („forgalom elől elzárt terület” útburkolati 

jellel) jelölt. A parkoló-állások burkolatára a nemzetközi ISA logó – jobbra néző 

kerekesszékes ábra – kerül felfestésre legalább 1 méter ábramagasságban, a parkolóhellyel 

szemközt szabványos táblás jelölés (mozgáskorlátozottak várakozóhelye tábla: P+ISA logó) 

tervezett. 

Az akadálymentes parkolóhely a bejárat közelében tervezett, úgy hogy a hozzájárás és az 

eltávozás kerekesszékkel veszélytelenül megtörténhet, a parkoló területe csökkentett forgalmi 

sebességű zóna. Az akadálymentes parkolóhely az épület bejáratához vezető gyalogos 



 

útvonalhoz szintkülönbség nélkül kell tudnia csatlakozni. A parkolóhelyek és a csatlakozó 

gyalogos útvonalak burkolatával szemben támasztott akadálymentességi szempontú 

követelmény a szilárd, sík, egyenletes, hézag- és zökkenőmentes, csúszásmentes felület, ez 

térkő burkolattal valósul meg.                                                                                                                                        

 

Bejárathoz vezető járda. Az új gyalogos utak 1,50 m szabad szélességet eléri, a járda és a 

terepszint egymást követi enyhe lejtéssel készül, mely az 5% - os lejtést nem éri el. A 

szegélyburkolat felülete a járdától eltérő érdességű, színe kontrasztos legyen. A burkolat 

csúszás és hézag mentes. A kerti bútorokat és más kerti tárgyakat a közlekedési útvonalon 

kívüli térbővületben kell elhelyezni. A térburkolatban esetlegesen elhelyezésre kerülő 

vízelvezető rácsok lyukmérete a 20x20 mm-t nem haladhatják meg, elnyújtott rácslyukak 

esetén azok irányultsága a mértékadó gyalogos forgalom irányára merőleges. A gyalogos 

űrszelvény előírt szabad magassága: 2,50 méter, a gyalogos zónákban rendelkezésre áll. 

 A gyalogos útvonalak geometriája: 

- a gyalogos útvonal keresztszelvényének szabad szélessége a tervdokumentáció 

értelmében mindenhol eléri az akadálymentes közlekedéshez javasolt legalább 1,50 m 

szélességet; 

- a meglévő terepadottságokat az E0 –ás rajzszámú számú helyszínrajzon feltüntetett 

terepszint jelölések értelmében az előírásokat figyelembe véve a gyalogos útvonal 

menetirányú meredeksége az 5 %-os mértéket sehol ne haladhatja meg; 

- keresztirányú lejtése sehol nem haladhatja meg a 1,5%-os értéket; 

- a gyalogos közlekedés sávját szabadon kell hagyni, a járófelülettől mért 2,20 m 

magasságban semmilyen térbeli akadály (pl. növényzet) nem lóghat be. 

 

  Figyelmeztető burkolati jelzések. A lesüllyesztett szegélyek mentén teljes 

szélességben kontrasztos színű burkolati figyelmeztető jelzés – pl. KK Kavics Beton Kft. 

Párizs segítőkő vörös színben, stb. – beépítése szükséges 60 cm hosszban elhelyezve. 

Figyelmeztető jelzésként csak erre bevizsgált és minősített termékek alkalmazhatóak, a gyártó 

beépítési utasításainak figyelembevételével. 

 

    termékek alkalmazhatóak, a gyártó beépítési utasításainak figyelembevételével. 

 
Példa: burkolati vezető- és figyelmeztető jelzés 

 

 

 Általános elvárások. Az akadálymentes gyalogos közlekedésre tervezett útvonal 

burkolatának felületi egyenetlensége a 0,5 cm-t nem haladhatja meg, ezt a 

kiselemes burkolóelemek (figyelmeztető elemek, esetlegesen térburkoló kövekből 

kialakított kapubehajtók, stb.) fektetésekor szem előtt kell tartani. A gyalogos 

közlekedés vonalában elhelyezett vízelvezető és egyéb rácsok lyukmérete a 2x2 

cm-t nem haladhatja meg, ha ilyen beépítésre kerül, annak kialakítására a műszaki 

leírásban külön ki kell térni. A terven nem került feltüntetésre, de amennyiben 

fedlapok vagy egyéb burkolati elemek beépítése történik, úgy az a burkolatból 



 

legfeljebb 0,5 cm-t emelkedhet ki. Utcai tartozékok pihenőpadok, virágtartók, 

reklámtáblák, stb. elhelyezése a terv szerint nem történik. Amennyiben ilyen 

mégis telepítésre kerül, úgy azt szigetszerűen a zöldsávban javasolt elhelyezni 

úgy, hogy az a járda síkjába ne lógjon be. A járda síkja fölé belógó akadályokat, 

melyek a gyalogossáv szabad „űrméretet" 2,20 m alá csökkentenék el kell 

távolítani, a zöldsávból benyúló faágakat – ha van ilyen - vissza kell vágni.  

Mivel az útburkolat középről a két szél felé lejt, ezért a süllyesztett szegély előtt a víz 

feltorlódhat, ami az akadálymentes közlekedést megnehezíti, így elvezetéséről gondoskodni 

kell.  

 

Megközelítés: 

Rámpa kialakítása: A földszinti alaprajz szerinti rámpa lesz kialakítva. A rámpa indulásánál 

jelöljük a terepszintet. A terven feltüntetett rámpa mellett egy oldalon kerékvető szegély fog 

futni, melynek magassága 10 – 15 cm. A rámpa kialakítása 5 %-os lejtésű. A kialakításra 

kerülő rámpa 30 cm szintkülönbséget hidal át 6 m hosszúságú rámpakarral.  A rámpa induló 

és érkező vízszintes szakaszában 40 cm széles sávban a burkolatot figyelmeztető jelzéssel 

fogjuk ellátni, ami kontrasztos színhasználatával történik. A rámpa oldalirányú vízelvezetését 

meg fogjuk oldani, ez középről a szélek felé 1,0 % keresztirányú lejtéssel. 

A rámpa induló és érkező szintjén a kerekesszékkel történő manőverezéshez szükséges 

1,50x1,50 m szabad terület foguk biztosítani, amibe a bejárati ajtó nyíló szárnya sem lóg bele, 

a pihenőknél 1 %-os visszagurulást gátló ellenlejtéssel. A lábtörlőrácsok, vízelvezető rácsok, 

stb. lyukmérete a 2x2 cm-t nem fogja meghaladni. 

Mivel a rámpa szabadtéren kerül kialakításra, előtető az időjárási körülményektől nem védi 

ezért karbantartására, hó- és jégmentesítésére különös gondot fogunk fordítani. 

 

Előlépcsők: A lépcsőfokok kontrasztos élképzése valamennyi lépcsőfok esetében 

megvalósítandó. A lépcsőfok 15 cm –t nem haladhatja meg.  A kontrasztos élképzés 

optikailag kiemeli a lépcsőfok élét – annak vízszintes és függőleges felületét is -, ezáltal a 

látássérült személyek számára információt nyújt a lépcső geometriáját illetően. A lépcsőélek 

kontrasztos élképzése megvalósítható ugyanazon burkolat színbéli váltásával vagy a burkolat 

anyagához képest kontrasztos színű csúszásgátló élvédő elemek alkalmazásával. A lépcső 

kezdetén és végen 30 cm elhagyásával 60 cm szélességben figyelmeztető jelölés készül, a 

lépcső teljes szélességében. Az Oték. 54/A.pontja értelmében „jelző-információs rendszert 

kell alkalmazni”, amely a fogyatékos személyt segíti az építmény használatában. A pontos 

anyaghasználat és kialakításmód az alábbi szakmai anyagokban foglalt műszaki irányelvek 

figyelembevételével, a látássérült személyeket képviselő országos egyesülettel konzultálva, a 

későbbi tervfázis részeként pontosítandó. 

 Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez 

 MVGYOSZ Akadálymentesítési Munkacsoport állásfoglalásai 

 ISO 21542:2011 (Magyarországon nem került bevezetésre) 

 ISO 23599:2012 (Magyarországon nem került bevezetésre) 

Taktilis burkolati figyelmeztető jelzés kialakítható a burkolatba integrált lapokból, kiválasztás 

a fentiek és a padlóburkolatra vonatkozó előírások figyelembevételével, azzal összhangban 

történjen. 

 

Figyelmeztető sáv: 50-60 cm széles kontrasztos színezésű, eltérő érdességű sáv mely segíti a 

vakok és gyengén látók közlekedését. Érdessége, színe eltér a vezetősávétól. A rámpa és 

lépcső előtti járdaszakaszba és pihenői burkolatba épített sáv felhívja a figyelmet a 

szintkülönbség áthidalására.  Kültéri figyelmeztető sáv kialakítása szükségszerű.   

A közlekedési útvonalak megfelelő megvilágítása segíti a telken belüli közlekedést. 



 

 

Akadálymentes kapaszkodó kialakítása 
A kapaszkodó elemeinek elhelyezési magassága: 70 és 95 cm, pihenőknél is folytonosak, 

túlnyúlás 30 cm (kivéve ha közlekedési útvonalba nyúlik be a kapaszkodó), a kapaszkodók 

átmérője 45-50 mm, a kapaszkodó faltól való távolsága 45-50 mm. A korlát színezése 

kontrasztos, anyaga pl. szinterezett acél, fa stb. 

 

 

 

                    Kapaszkodók kialakítása  

 

 

A kapaszkodót kézfelemelés nélkül kell tudni használni, ezért a megfogásokat „pipa 

formában” kell kialakítani. 

 

Belső közlekedés: 

Közlekedők: A közlekedő „szegélyezése” a burkolat sötétebb eleméből felrakott lábazati 

szegéllyel fogjuk megoldani, az ajtótok körül 10 cm széles sávban a falat kontrasztos 

színezéssel látjuk el. A kontrasztos színezés megvalósítható ugyanazon szín sötét és világos 

változatával vagy eltérő színhasználattal. A közlekedő szabad szélességét belógó tárgyak (pl. 

nyíló ajtószárnyak, szekrény, polcok, stb.) nem csökkentjük. Az esetlegesen elhelyezésre 

kerülő, a fal síkjától 10 cm-nél jobban kiálló és a padló síkjától 30 cm-nél magasabban belógó 

akadályokat el fogjuk keríteni vagy a padló síkján bottal jól érzékelhetően jelezni fogjuk. 

Beltéri ajtók. Az OTÉK  értelmében az akadálymentes közlekedésre is alkalmas szabad nyílás 

mérete 30 cm-nél vékonyabb falvastagság esetén is 90/190 cm.  

 

Az ajtókat minden esetben úgy fogjuk elhelyezni a falban, hogy a megközelítéshez szükséges 

helyigény biztosított lesz. Ez az ajtó zárszerkezete mellett nyitásirányban 55 cm, ellentétes 

irányban 30 cm széles sávot jelent, amit a bútorozásnál is figyelembe fogunk venni!  

Az ajtók kontrasztos színű keretezését a műszaki leírásban rögzíteni fogjuk és a szerint fogjuk 

megvalósítani. 

 

Akadálymentes illemhely és akadálymentes fürdő kialakítása 

 

A tervezett 1db akadálymentes illemhely és 2 db fürdő alaprajzi mérete megfelelő, a 

berendezési tárgyak minimálisan szükséges megközelítési helyigényeit az alábbi kép 

ábrázolja, a tervezett alaprajzi mérettel és berendezési móddal ezek rendelkezésre állnak.  

 

Akadálymentes illemhely 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
Akadálymentes fürdő  

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
Az illemhelyen és fürdőkben az alábbi berendezési tárgyakat kell elhelyezni (Az É2 

alaprajzon feltüntettet összes akadálymentes vizesblokkra értendő!):  

 

WC berendezés: 

 magasított, speciális, mozgássérültek számára tervezett kristályporcelán WC csésze 

elülső nyílás nélküli kialakítással, fehér színben, műanyag WC-ülőkével, amely elülső 

nyílás és tető nélküli, antibakteriális anyagú, króm zsanérral, fehér színben.  

 WC berendezés hátfaltól mért kiállása 70 cm, ülésmagassága a padlószinthez képest 

460 mm, megközelítési módok: három irányból (szemből, oldalirányból és átlósan-

szemből) Megközelítési helyigény a WC előtt legalább 90x135 cm, mellette 90x125 

cm szabad terület, amelybe semmilyen berendezési tárgy nem nyúlhat bele (pl. strang, 

elhúzások, radiátor, stb.) 

 

Mosdó berendezés: 

 konkáv peremkialakítású kristályporcelán speciális szaniter mozgáskorlátozottak 

részére fixen szerelve, csaplyukkal, falsík előtti vagy falsík mögött szerelt szifonnal, 

elülső élének hátfaltól mért kiállása 55 cm, felső peremének szerelési magassága 85 

cm, a mosdó alatt legalább 70 cm magas lábszabad területtel, a mosdóhoz álló, 

egykaros keverő csaptelep kerüljön elhelyezésre hosszú kezelőkarral, rövid fix 

kifolyócsővel, szerelőelemekkel, rejtett vagy védelemmel ellátott szifonnal szerelve. A 

mosdó felett az ülő és álló ember méreteihez igazítottan, csempézett felületbe 

ragasztott vagy a felületre rögzített fix, hagyományos fali élcsiszolt síktükör, legalább 



 

500x1000 mm méretben, alsó éle a padlósíktól mérten 90 cm magasságban (dönthető 

tükör telepítése nem szükséges) 

 

Kapaszkodók a WC berendezés mellett: 

 a szabad oldalon felhajtható kapaszkodó, a fal felőli oldalon derékszögben hajlított L 

alakú fix kapaszkodó, a csempeburkolat színéhez képest kontrasztos színben, 

vízszintes szárak felső síkja a padlóvonaltól mérten 75 cm magasságban, csőátmérő 32 

mm.  

 a felhajtható kapaszkodó hossza 800 mm, tengelye a WC tengelyéhez képest 32 cm 

távolságban, visszacsapódás elleni fékkel. 

 teherbírásuk egyenként legalább 150 kg, rögzítés gyártói utasítás szerint, a megadott 

teherbírás a rögzítés módjára és típusára is értendő. 

 

Akadálymentes zuhanyállás: 

 háttámlával és kihajtható lábakkal is rendelkező felhajtható zuhanyülőke telepítése 

szükséges, teherbírás 150 kg, ülésmagasság a padlószinttől mérten 46-48 cm közötti. 

 zuhanyülés melletti L alakú és derékszögben hajlított kapaszkodó 32 mm 

csőátmérővel, ugyanitt termosztatikus csaptelep forrázásgátlóval, állítható magasságú 

kézi zuhannyal.  

 Zuhanyülőke mellett a szabad oldalon felhajtható és falhajtott állapotban is rögzíthető 

kapaszkodó 

 A kapaszkodók elhelyezési magasságát és a zuhanyülőke típust egymással össze kell 

hangolni. 

 

A zuhanyzó rész zuhanytálca nélkül, a burkolat lejtetésével és padlóösszefolyó elhelyezésével 

kerüljön kialakításra. A termosztatikus keverőcsaptelep a zuhanyülőkére merőleges falsíkra 

kerüljön, a zuhanyzórész takarására mennyezetre szerelt zuhanyfüggönyrúd szett elhelyezése 

javasolt, mennyezeti tartóval, zuhanyfüggöny gyűrűvel, elhúzható antibakteriális anyagú 

zuhanyfüggönnyel.  

A zuhanyállás mellett elhelyezendő segélyhívó berendezés IP védettsége feleljen meg a 

vonatkozó előírásoknak. A zuhanyzó mellett törölközőtartó felszerelése szükséges a 

padlósíktól mérten 120 cm magasságban.  

 

 

Segélyhívó rendszer (gyengeáramú munkarésszel összhangban): 

 áramszünet esetén is működőképes segélyhívó rendszer, körzsinóros kialakításban 

szerelve vagy a WC mellett hívó húzókapcsoló elhelyezése a padlótól mérten 100 cm 

tengelymagasságban, padlóig vezetett vörös színű jelzőzsinórral, rajta kézfejnyi 

méretű merev hurokkal, visszajelző LED- del; 1 db jelzésadó az ajtó felett kívülre 

szerelve, fény és hangjellel; 1 db nyugtázó nyomógomb illemhelyen belül szerelve 

visszajelző LED- del. A húzókapcsoló és a nyugtázó gomb kerete feliratmezővel 

kiegészül, rajta felirat: "Vészjelző"; "Nyugtázó". 

 

Kiegészítők: 

 fali WC-papír tartó 

 fali folyékonyszappan tartó és adagoló tartály 

 fali fogas 2 db 

 fali WC-kefe tartó 

 fali szemetes 



 

 ajtóbehúzó az ajtólap belső oldalán 

 

Egyéb szempontok: 

 valamennyi kiegészítő akadálymentes elérési tartományban helyezendő el  

 világítási kapcsoló, dugaljak akadálymentes elérési tartományban, 100 cm 

magasságban szerelendőek. 

 csempeburkolat teljes felületen matt, káprázás- és tükröződésmentes 

 a padlóburkolat matt, csúszás- és tükröződésmentes.  

 mozgásérzékelővel vagy időkapcsolóval ellátott világítás alkalmazása tilos! 

Kapcsolóval indítható vagy jelenlét érzékelős megoldás alkalmazása javasolt 

 

A segélyhívó berendezés jelzése a jelezzen az állandó használati térben vagy a nevelői 

szobában.   

Biztonsági rendszer - tűzjelző 

Amennyiben az intézményben létesül tűzjelző hálózatot, úgy azt úgy kell kialakítani, hogy a 

hallássérült személyek számára fénnyel, a látássérült személyek számára hanggal egyaránt 

érzékelhető legyen a vészjelzés. A veszélyt sárga vagy vörös villogó fény és erőteljes, magas 

intenzitású hang jelezze. A fényforrások elhelyezése szemmagasságba (1,50 m) vagy a fölött 

történjen. 

 

Infokommunikációs akadálymentesítés 

A környezet vizuális érzékelése kontraszthatások alkalmazásával – elsősorban 

színkontrasztok, fény-árnyék kontrasztok - jelentősen fokozható, ami az érzékszervi sérült, 

különösen a gyengén látó és vak személyek tájékozódásához és biztonságához 

nélkülözhetetlen. 

Vezetősáv, figyelmeztető sáv 

A vak és gyengén látó valamint értelmi sérült személyek közlekedését az alábbi elemek 

segítik. 

 A közlekedőkben vezetősáv kialakítása nem indokolt.  

 épületen belül kontrasztos színhasználat  

 helyiségfunkcióját jelző táblák Braille felirattal történő jelölése szükséges 

 

Az Oték. 54/A. §. értelmében az akadálymentes használathoz olyan jelző-információs 

rendszert kell alkalmazni, amely a rendeltetésszerűen használó fogyatékos személyt segíti az 

építmény, építményrész használatában. Jelen munkarésznek nem feladata mindenre kiterjedő 

épületinformációs rendszer kidolgozása, csak és kizárólag az akadálymentes 

használhatósághoz szükséges tájékoztató és információs táblák kerülnek bemutatásra, amelyet 

az épületinformációs rendszer kidolgozásakor figyelembe kell venni. 

A felsorolt táblák nem tartalmazzák az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által kötelező 

érvényűen előírt tűzvédelmi irányjelző és biztonsági táblákat, a szükséges jelzések 

kidolgozása tűzvédelmi szakértő feladata. 

 

Az épületen belül elhelyezendő irányjelző és tájékoztató táblák: 

A) A helyiségek megnevezése információs táblákon. A helyiségeknél az ajtók mellett a 

falon, a zárszerkezet felőli falszakaszon 1,40 m magasságba szerelten, a helyiségnév 

alatt kiegészítő Braille-feliratozással. 

B) Épületen belül információs táblák elhelyezése, többek között irodák az információs 

lehetőség elérhetőségével.  

A betű- és szimbólumméretek a látási távolság függvényében határozandók meg. 

 



 

 
Forrás: Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez  

Komplex akadálymentesítés, FSZK 2009. 

 

A kontraszthatások az információk közlésekor fontosak, a táblákon szereplő információkat a 

tábla alapszínéhez képest is kontrasztosan ki kell emelni. A színkontraszt megvalósítható 

ugyanazon szín világos és sötétebb árnyalatával vagy eltérő színek alkalmazásával egyaránt. 

A kontraszt mértéke (ISO 21542:2011, az alábbi ábra szerint): LRV 30%, a látássérült 

személyek térbeli tájékozódásának segítésére az egymás melletti felületek fényvisszaverése 

közötti különbség legalább 30% 

Braille-feliratozás: Közvetlenül a helyiségnév felirat alatt helyezendő el, magyar 

helyesírással, ékezetes magyar betűkészlettel, a pontírás szabályainak és a Marburgmedium 

szabványnak megfelelően. A Braille- felirat pontjai lehetőleg beültetett acélgolyós 

karakterűek legyenek. A Braille-feliratozás megtervezéséhez Braille írásszakértő bevonása 

szükséges. 

Felszerelés: Beltérben, a helyiségbe vezető ajtó - elsődlegesen nyíló ajtószárnyának - 

zárszerkezet felőli oldaléle melletti falszakaszra, attól 50-100 mm közötti távolságban, 

téglafalba süllyesztett fejű csavarozással rögzítve, a táblák alsó éle a padlósíktól mérten 1,40 

m magasságban, táblahelyek az alaprajzon feltüntetettek szerint, helyszínen ellenőrizendő. 

A fej felett elhelyezendő táblák vagy az oldalfalra merőlegesen kerül rögzítésre, vagy fej 

felett belógatva. A tábla alsó éle és a padlósík közötti magasság legalább 2,20 m. 

 

Jelölőmezőben alkalmazható szimbólumok: 

A piktogramok jellemzően az ISO 7000, ISO 7001 és ISO 7010 szabványok szerint 

megválasztott grafikus szimbólumok legyenek, négyzetes alakzatban, zöld alapon (RAL: 

6009) fehér (RAL: 9010) felirattal. Javasolt szimbólumok a teljesség igénye nélkül például az 

alábbiak lehetnek: 

 

 

(a)  (b)  (c)  

 (d)   (e)  (f)  



 

 

 Egyéb akadálymentesítést érintő részletek 

Indukciós hurkos erősítő 

A szolgáltatás komplex akadálymentesítéséhez indukciós hurokerősítő berendezés 

alkalmazása ajánlott. A létesítmény üzemeltetőjével elhelyezésének helye pontosítandó. (pl.: 

beépített vagy mobil eszköz).  

A hallássérült személyek kommunikációját segítő eszköz, mely a hallókészülékkel rendelkező 

személyek számára háttérzaj és visszhangmentes hanginformációt biztosít. A vezetői irodában 

FM rádiós indukciós készülék igényelhető. Az igényelhetőség helyét az ajtó mellett 

elhelyezett, piktogrammal jelzi. 

Akadálymentes weblap, tájékoztató kiadványok, űrlapok 

A megfelelően kialakított weboldal és tájékoztató kiadvány a gyengén látó, vak, értelmi 

fogyatékos személyek használatát jelentősen megkönnyíti. Javasolt a weblap és a kiadványok 

akadálymentes kialakítása. Elvárások: ezen elemek alkalmazása tulajdonos, üzemeltető 

kompetenciája. Elvárások akadálymentes weblapnál: 

W3C szabványnak, HTML vagy XHTML, CSS szabványnak való megfelelés (validítás) 

WCAG 2.0 minimum „A” követelmény betartása.  

 

A kivitelezés során különös figyelmet kell fordítani a vizes berendezések és kiegészítők 

csatlakozásainak szerelésére, villanykapcsolók, dugaljak, segélyhívók kiépítésére, mert ezek 

az akadálymentes használhatóságra való tekintettel a szokásostól eltérő magasságban kerülnek 

elhelyezésre!  

 

Jelen akadálymentesítési tervfejezet nem tisztázott vagy egyéb felmerülő kérdések a 

tervezővel vagy a rehabilitációs környezettervező szakértővel egyeztetendőek, a leírás a 

pályázati tervdokumentáció része, azzal együttesen tartalmazza teljeskörűen a komplex 

akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat, műszaki megoldásokat. Amennyiben az 

egyes szakági tervek között eltérés mutatkozik a helyes megoldás megválasztása 

érdekében a tervezők állásfoglalását kell kérni. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020.12.18. 

                Trenka Zoltán 

         Építész vezető tervező 

 

 

 
Kerék Gertrúd 

Rehabilitációs környezettervező szakértő PT F009289/2653 

Foglalkozási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó PT C 002700/7091 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FORGALOMTECHNIKAI KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

4361 NYÍRBOGÁT, RÁKÓCZI U. 9. HRSZ:723 ALATTI 
IDŐSEK BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS OTTHONA  

ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSÉNEK ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVEI 
 

 

Az OTÉK 4. számú mellékletének 3. és 4. mellékletének 16. pontja alapján az elhelyezendő 

személygépkocsik számának megállapítása: kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona 

esetében minden 10 férőhely után.  

 

A tervezett épületben 3db 18,00m2; 1db 43,54m2; 1db 3,47 m2; 1db 4,31 m2; 1db 10,60 m2 ; 

1db 5,98m2; 1db 9,20 m2; valamint 1db 8,58 m2-es helyiség került kialakításra, ezek összesen 

139,68 m2 amiben összesen 19  db új férőhely kerül kialakításra. 

 

Tehát összesen 2 db parkoló létesítése szükséges. 

 

Ebből 1db mozgássérültek számára lesz kialakítva. 

 

A parkolók térkőből készülnek. A mozgáskorlátozott parkoló is térkőből készül. 

 

Minden 6db parkoló után 1db lombkoronát növelő túlkoros fát kell telepíteni min. 1m2 

földterülettel, jelen esetben ez nem releváns kitétel. 

 

Az épülethez tartozó parkolók üzemelésénél keletkező csapadékvíz, térkő elemek között, 

illetve a területen elszikkasztásra kerül. 

 

Kerékpár tároló: Az OTÉK 7. számú melléklet 10. pontja alapján: Az iroda- vagy ellátó 

terület minden megkezdett 100 m2 alapterülete után 1 db 

 

A mi esetünkben összesen 0 db kerékpártároló elhelyezése szükséges. 

 

 

Nyíregyháza, 2020.12.18.  

 
Trenka Zoltán 

Építész vezető tervező 

 

       



 

 
 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

4361 NYÍRBOGÁT, RÁKÓCZI U. 9. HRSZ:723 ALATTI 
IDŐSEK BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS OTTHONA  

ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSÉNEK ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVEI 
 

 

 

 

 

 Szennyvízelhelyezés: a keletkező szennyvíz utcai szennyvízhálózatba kerül.  

 Csapadékvíz elhelyezés: szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A szennyezetlen 

csapadékvíz a térkő elemek közötti elvezetése után szikkasztásra kerül. 

 Vízellátás: vezetékes hálózatról. 

 Veszélyes hulladék: A veszélyes hulladék tárolása zárt munkahelyi gyűjtőkben 

történik. Az épületben a törvényben meghatározott időn át tárolják, innen a kijelölt 

helyre szállítják. Az takarítás során keletkező veszélyes hulladékok vegyszeres 

flakonok, szennyezett törlő anyagokat zárt munkahelyi gyűjtőkben gyűjtik, majd a 

törvényben meghatározott időn át tárolják, innen a kijelölt helyre szállítják. 

 Levegőtisztaság és zajvédelem: működés közben a környezetre nézve a 

megengedettnél nagyobb zaj nem keletkezik, légszennyezés nem történik. 

 A parkolók csapadékvize a Térkő elemek közötti elvezetése után szikkasztásra kerül. 

 

 

 

 

  

Nyíregyháza, 2020.12.18. 

 

 

 

               Trenka Zoltán 

         Építész vezető tervező  
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