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3.) ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS
a
Gyula Béke sgt. 39. , Hrsz: 4712
alatti ingatlan homlokzat felújításához, belső átalakításához

3.1 Általános adatok:
Építtető:

Gyula Város Önkormányzata
5700 Gyula, Petőfi tér 3.

Tervezett építési tevékenység: Gyula Béke sgt. 39. , Hrsz: 4712 alatti kisvárosi zártsorú beépítésű
településközponti, műemléki jelentőségű területen fekvő helyi
védettségű épület (HVBÉ-27) homlokzat felújítása, belső átalakítása.
3.2 Tervezési program:
Az ingatlan Gyula város központjában, frekventált közlekedési útvonalon található. Az
épületegyüttesben jelenleg is egészségügyi szolgáltatás működik. A téglaépület tartószerkezetileg
megfelelő. A homlokzat esztétikai és műszaki állapota viszont kissé leromlott, felújításra szorul. A
meglévő alaprajzi rendszer a megváltozott igényeket nem elégíti ki, ennek megfelelően teljes belső
átalakításra szorul. Az egykori polgári házat az idők során többször átalakították, bővítették. A
kérelmező Gyula Város Önkormányzatának szándéka pályázati forrás felhasználásával egy teljes
körű belső átépítés és homlokzat felújítás elvégzése.
3.3 Építészeti, műszaki kialakítás:
Az eredeti polgári lakóház Béke sugárúti homlokzatát megtartva készül a felújítás. A modern, lapos
tetős toldalék külső falait és zárófödémét hőszigetelni kell. Az akadálymentes parkoló a főutca felől az
északi oldalon kialakítandó új kapubehajtó folytatásában, telken belül létesül. A déli oldalon építendő
ki az akadálymentes rámpa a főbejárathoz. Az épület belső strukturális átalakításának alapja az
egészségügyi dolgozók, és a betegforgalom szétválasztása. Ennek megfelelően a dolgozói bejárat
elkülönítve az északi oldalon kerül kialakításra. Innen nyílik a háziorvosi ügyeleti részleg is. A három
meglévő házi gyermekorvosi rendelő elhelyezkedése kisebb átalakításokkal megmarad. Az orvosi
pihenő helyén babakocsi tárolót alakítanak ki, az eredeti funkció pedig átkerül az utcafrontra. A
meglévő, megmaradó váróból közvetlenül elérhető az új akadálymentes illemhely. A meglévő
kétnemű illemhelyet felújítják. A dolgozók részére új vizesblokk kerül kialakításra. Az ügyeleten
dolgozók és ez érkező betegek számára külön-külön mosdók készülnek. Az udvar felől az
előírásoknak megfelelően szeparált fertőző váró és vizsgáló kerül kialakításra. A dolgozók részére az
északi, míg a betegek részére a keleti udvarrészen készülnek gépkocsi parkolók. A kerítés a Béke
sugárút felől átalakítandó, felújítandó az új parkoló rendszer és a tervezett körforgalom miatt. Az
Eötvös utca mentén új kerítés készül. Ezzel egy időben a belső udvar járda burkolatai is megújulnak.
Felelős tervezőként igazolom, hogy az építmény tervezésekor alkalmazott és a dokumentációban
ismertetett műszaki megoldások az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek
megfelelnek.Kijelentem, hogy az általam tervezett építmény megfelel a rendeltetési célja szerint:
 az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
 a tűzbiztonság,
 a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
 a biztonságos használat és akadálymentesség,
 a zaj és rezgés elleni védelem,
 az energiatakarékosság és hővédelem,
 az élet- és vagyonvédelem, valamint
 a természeti erőforrások fenntartható használata
alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak.
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 72. § (5) alapján felelős tervezőként igazolom továbbá, hogy az
általam elkészített tervdokumentációban az OTÉK 50. § (2) bekezdésében meghatározott
követelmények – a vonatkozó magyar nemzeti szabványok alkalmazásával – teljesülnek.
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3.4 Szerkezeti kialakítás:
Az átalakítással és felújítással kapcsolatos építési munkák nem engedélykötelesek!
Tartószerkezeti szakvélemény és műszaki leírás külön fejezetben készül. Az építési
tevékenység során esetlegesen feltárt tartószerkezeti elemek állapota szemrevételezéssel
ellenőrizendő! Az új épületszerkezetek kialakítását tartószerkezeti kiviteli tervek alapján kell
végezni.
Alap, lábazat:
A meglévő, átalakítással érintett helyeken a teherhordó és válaszfalak alatt beton sávalap és
vasbeton lábazati gerenda készül.
Teherhordó- és válaszfalak:
A régi épületrész középső teherhordó fala a meglévővel azonos szélességben tömör kerámia
falazóelemmel és H10 javított falazó habarccsal készül tartószerkezeti kiviteli tervek alapján. A
válaszfalak 10 cm vastag Porotherm kerámia válaszfalelemből készülnek.
Pillérek: A meglévő épületben méretezett vasbeton pillérek készülnek. Az új gépjármű beálló lefedése
acél zártszelvény oszlopokra terhel.
Áthidalók: Az áthidalók méretezett monolit vasbeton áthidalók illetve előre gyártott Porotherm kerámia
papucsos áthidalók.
Födémek, koszorúk:
Az átalakítás a födémszerkezetet nem érinti. A födémgerendák között padlásfeljáró alakítandó ki a
rajzi helyen.
Tetőszerkezet, héjazat:
A régi épület tetőszerkezet állapota megfelelő. A tartószerkezeti kiviteli tervek alapján lokálisan
javítandó. A héjazat vízzárása felülvizsgálandó, és az érintett felületeken pótlandó.
A meglévő lapostetős bővítmény zárófödéme hőszigetelendő. A hőszigetelésre geotextília és 1 rtg
műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés kerül.
Az új fedett kocsibeálló tetőszerkezete fa ácsszerkezet. A tetőszerkezet anyaga minden esetben F
56. III. szilárdsági kategóriájú I. oszt fűrészelt gyalult fenyő. A beépítendő faszerkezetek nagyságrendi
méreteit a tartószerkezeti leírás tartalmazza. A faszerkezeteket beépítés előtt TETOL FB gomba-,
rovar- és lángmentesítő oldattal kell kezelni. A tetőfelületekre natúr kerámia sajtolt cserép kerül. A
héjazat alá ellenléccel rögzített SOLFLEX LÉLEGZŐ vagy más gyártmányú hőtükrös- és
páraáteresztő tetőfólia beépítése javasolt, amit a gerinc közelében kiszellőztethető módon kell
átvezetni. A tetőfólia alatt teljes felületen gyalult hajópadló deszkázat készül. A cserépléc min. mérete
50/30 mm. A héjazat készítésénél hófogó elem alkalmazandó!
Víz- és hőszigetelések:
A beton lábazat és a falszerkezetek között, illetve ehhez kapcsolódóan a talajon fekvő érintett
padlószerkezetben 1-1 rtg. VILLAS VILLOX DUO EO-V 4 F/K Extra bitumenes nehézlemez szigetelés
készül. A használati víz ellen min. 2 rtg. MAPEI vagy más gyártmányú kent szigetelés készül az
érintett burkolatok alatt. A lábazat külső oldalát 12 cm vtg. STYROFOAM IB vagy más XPS
hőszigeteléssel kell ellátni. Az épület külső homlokzataira 15 cm AUSTROTHERM AT-N 80 vagy más
EPS homlokzati hőszigetelés kerül. A tűzvédelmileg érintett felületeken a terveknek megfelelően 15
cm Rockwhool tűzálló kőzetgyapot hőszigetelés készül. A az aljzatbeton felületek alatt 10 cm vtg.
AUSTROTHERM AT-N100 vagy más lépésálló polisztirolhab lépésálló úsztatóréteg készül. A
hőszigetelő anyagok és a rákerülő hálós vasalású betonaljzatok közé 1 rtg. SOLFLEX PADLÓ
hőtükrös technológiai fóliát kell leteríteni. A meglévő lapostetős épület bitumenes lemez szigetelésére
utólagosan min 25 cm Austrotherm XPS top hőszigetelés kerül lejtésben. A hőszigetelő táblákat
dűbelezéssel rögzíteni kell. A hőszigetelésre 1 rtg geotextília és 1 rtg műanyag lemez vízszigetelés
kerül. A régi épületrész területén függesztett álmennyezete fölé párazáró fóliát fektetnek. A fóliára
15+10 cm Rockwhool multirock táblás kőzetgyapot hőszigetelést fektetnek átfedésben.
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Bádogozások:
Az érintett homlokzatok mentén a lapostető attikafal lefedésére új, kiszélesített bádogozás készül. A
Bádogos szerkezetek horganyzott acél termékekből készítendők. Az épületegyüttes vízelvezetéséhez
horganyzott acél függőeresz csatornát és lefolyócsöveket építenek be. Az utcai lefolyócsöveket
vandál biztos, horganyzott acél csőhéjjal kell ellátni.
Nyílászárók:
Az épület Béke sugárúti kettős gerébtokos ablakait megtartják. A külső szárnyakat hőszigetelő
üvegezésű szárnyakra cserélik. A belső szárnyakat, spalettákat és az ablakkereteket fel kell újítani.
Az épületbe egyéb helyein fa kültéri nyílászárók kerülnek beépítésre. Az üvegezett külső
nyílászárókat csak 2 rétegű fokozott hőszigetelő üvegezéssel (U=1,1 W/m 2K) lehet beépíteni. A
nyílászárók kereteit kívül a meglévővel azonos dióbarna lazúrral kell ellátni. A belső ajtók típus
méretű Hörmann márkájú fém beltéri nyílászárók.
Belső burkolatok, festések:
A helyiségekben a belső falfelületek vakoltak, vagy gipszkartonnal borítottak és festettek lesznek. A
vizes helyiségekben és a technológiailag indokolt falfelületeken min. 2,10 m-ig vagy külön igény
esetén a mennyezetig csempeburkolat készül.
A padlóburkolatok az igénybevételnek megfelelő kopásállóságú greslappal, PVC-vel ill. laminált
parkettával borítottak.
Homlokzatképzés:
Alapostetős épület külső falfelületeit törtfehér nemesvakolattal fedik a homlokzati tervek alapján. A
színezést megelőzően min 1 m2 felületen fel kell hordani a színmintát, és a főépítésszel a
helyszínen jóvá kell hagyatni! Az épület eredeti natúr tégla homlokzata kielégítő állapotú. A hiányos
részeket az eredetivel megegyező méretű és színű téglákkal ki kell egészíteni. A tégla homlokzat és a
tető teljes magasnyomású vízsugárral meg kell tisztítani. A vakolatdíszeket lokálisan javítani kell és

páraáteresztő törtfehér homlokzati festékkel kell fedni.
Közművek:
A telek rendelkezett víz- és szennyvíz közműbekötésekkel. A beruházás során nem kell új víz-,
szennyvíz bekötést. A meglévő elektromos áram bekötést feltehetőleg bővíteni kell. Az épület
közműellátása – a közműszolgáltatók nyilatkozata alapján – az utcai hálózatról továbbra is
biztosítható. (Részletesen lásd: Épületgépészeti és épületvillamossági műszaki leírás)
Kerítés, Kertépítés , térburkolat
A meglévő kerítést az északi oldal szomszéd felőli 1. és 2. pillérének kivételével el kell bontani. A
kerítés részben új nyomvonalon és kiosztásban, a meglévőhöz hasonló kivitelben készül külön
tervdokumentáció alapján. A telken belül és a közterületen – a forgalomnak és a terhelésnek
megfelelő rétegfelépítésű – FRÜHWALD vagy más típusú kiselemes fagyálló beton térburkolatok
épülhetnek.
Épületfizika, energetika és akusztika:
Az előzetes épületenergetikai számítások, ill. a hő- és páratechnikai méretezések BAUSOFT
WINWATT programmal készültek. Az átépítés tervezésénél a vonatkozó MSZ 15601-1/2007 szerinti
alapkövetelmények lettek figyelembe véve és az MSZ 15601-2/2007 előírásai is tarthatóak. A
számítás a 7/2006. TNM rendelet 2016.I.1-i állapot szerint készült.
Környezetvédelem:
Az előzetes számítások alapján megállapítható volt, hogy az építési hulladék mennyisége nem éri el
a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú melléklet szerinti táblázatban közölt
mennyiségi küszöbértéket. Az építési helyen kívüli terepszint/rendezett terep a közvetlenül a
szomszédos telkek terepszintjéhez képest nem tér el. A vegyes építési hulladék engedéllyel
rendelkező szolgáltatónak (Gyulai Közüzemi Kft.) lesz átadva. A vegyes beton-, téglatörmelék az
aprítást követően a térburkolatok ágyazataként hasznosítva lesz a helyszínen. A bontott faanyag
fűtési céllal lesz hasznosítva. Az épület azbesztet nem tartalmaz. Az elszállított és átvett
mennyiségekről dokumentációt kell készíteni.
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Épületgépészet és épületvillamosság:
Az épületgépészeti rendszer kialakítását az épületgépészeti műszaki leírás tartalmazza.
Az épület fűtésére a meglévő kazánokat alkalmazzák. A hőleadásra radiátoros rendszert terveztek. A
HMV tárolás céljából a meglévő tartályt használják. A világítást energiatakarékos Ledes
fényforrásokkal tervezték. A zárt terű helyiségekbe (mosdók, fürösztő-biliző ventillációs
(kényszerlevegős) szellőztetést kell beépíteni, a világítással együtt kapcsolódó időkapcsolós
vezérléssel. Kémény nem létesül.
Akadálymentesítés
Az épületegyüttes projektarányos akadálymentesítését el kell végezni. Az épület délnyugati oldalán a
bejárat akadálymentes rámpával megközelíthető. A váróteremből közvetlenül nyílik az akadélymentes
illemhely. Az épület északi oldalán, telken belül megoldott az akadálymentes gépjármű parkoló. A
nyitva tartási időben a gépkocsi behajtó kapuja nyitott állapotú. Az ügyeleti időszakban a közterületen
elhelyezett hívóval lehet értesíteni a dolgozókat a kapu nyitásához.

5.14 Egyéb:
A kivitelezési munkákat csak az első fokú építési hatóság által engedélyezett tervdokumentáció
szerint, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott kiviteli tervek alapján felelős műszaki
vezetők irányítása mellett, továbbá a tűzvédelmi, a baleset- és munkavédelmi előírások, valamint a
vonatozó kivitelezési szabványok betartásával lehet végezni.
A műszaki leírások és a műszaki tervrajzok együtt tartalmazzák a kialakítandó létesítményre
vonatkozó megoldásokat, ezért ezek együtt kezelendők.
A terven szereplő anyagok kiválthatók olyan anyagokra, melyek a betervezett anyagok (I. oszt.)
minőségével és paramétereivel megegyeznek, ill. megfelelőségi igazolással rendelkeznek.
Kivitelezés során az esetleges tervi ellentmondásról a tervezőt értesíteni kell, különben a
továbbiakban a kivitelezőé a felelősség. A tervtől eltérni csak a tervező hozzájárulásával lehet.

Gyula, 2017. június 2.
..........................….…...…
Gyimesi Márton
okleveles építészmérnök
5700 Gyula Károly Róbert utca 11/5
É 04-0258
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4.) ÁLLAPOTFOTÓK
a
Gyula Béke sgt. 39. , Hrsz: 4712
alatti ingatlan homlokzat felújításához, belső átalakításához

1. sz. melléklet: Fotódokumentáció

Északi oldali bejárat

Déli oldali egyenes és boltíves áthidalású eredeti ablakok
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Déli oldali középső épülettömb

Déli és nyugati homlokzatok
8

Belső oldali ablak kialakítás (Keleti homlokzat)

Béke sugárúti kerítés
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3.) ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI TUDOMÁNYS DOKUMENTÁCIÓ
a
Gyula Béke sgt. 39. , Hrsz: 4712
alatti ingatlan homlokzat felújításához, belső átalakításához

Bevezetés
A Béke sgt. út 39. 4714 helyrajzi számú épület a szakirodalomban nem feldolgozott,
dokumentáció nem készült. A levéltári források, a Gyula városról készült térképek alapján lehet
az építéstörténetet felvázolni. A városháza építésügyi iratainak áttekintése további adatokkal
szolgálhat az épület történetére vonatkozóan.
Épület- és történeti leírás
A tárgyi, egykori polgári lakóépület első fellelt dokumentációja a Békés Megyei Levéltárban
1947-ből származó adás-vételi szerződés. A dokumentum tanúsága szerint pazonyi Elek Emilné
sz. gyulai Czinczár Paula demecseri lakos eladja a Béke sugárút 5. sz. 1603, 1604/1 és 1604/2
helyrajzi számon a 707 sz. telekkönyvi betétben szereplő beltelkes lakóházát teljes egészében
megvétetve Városi és Járási Egészségház létesítése céljából a Gyula m. város képviselőtestülete
döntése alapján a városnak. Az adás vételi szerződést Dallos Ferenc polgármester ellenjegyezte.
Az ingatlan vételára 70.000 forint volt. A Népjóléti Minisztérium 40.000 forint, Békésvármegye
ideiglenes törvényhatósági bizottsága 15.000 forint és Gyula m. városa 15.000 forint értékben
járult hozzá.
Az indoklás az alábbi volt:
Gyula m. város 3 éves tervében egyik megvalósítandó feladatként van beállítva a város és a járás
központi egészségház létesítése. Az egészségügyi igazgatóság szervei a város területén elszórtan
különféle és közegészségügyi szempontból erősen kifogásolható épületekben volt elhelyezve. A
házingatlan megvásárlásával lehetővé vált az, hogy a nemibeteggondozó intézet, a tüdőgondozó
intézmény, az iskolai fogászat, tisztiorvosi hivatal, az általános egészségvédelmi szolgálat
összpontosítva nyerjen elhelyezést.
Dr. Balogh András tisztiorvos köszönetét fejezte ki a Gyula m. város képviselőtestülete nevében,
a Békésvármegye ideiglenes törvényhatósági bizottságának a 15.000 forint segélyért, melyet a
vétel céljából adományozott.
A tárgyi épületről korabeli alaprajzok is fellelhetők a levéltárban. (Lásd 1. sz. mellékelt)
A fellelt térképek (2. sz. melléklet) alapján az 1800-as évek első felében épülhetett.
Az épület főhomlokzata a mai állapottal egyező szimmetrikus, háromosztatú kialakítású volt. Két
végén 2-2 tengelyes rizalitra, és középen 3 tengelyes falmezőre. A lábazat 90 cm magas. Fugázott
klinkertégla, párkányban végződik. A rizalitokon egy kétszárnyú ablakok találhatók, díszes
falkeretben, könyöklöpárkánya egyenes, szemöldökpárkánya egyenes és kettős kialakítású.
Közöttük fehérre festett falmező található. A rizalit két szélén a fugázott téglafalra cuppantott
vakolatból téglány keresztmetszetű kváderes díszítést helyeztek el. A középső 3 tengelyes mezőn
kétszárnyas íves ablakok vannak díszes falkeretben, egyenes könyöklőpárkánnyal és gyámos,
ívelt boltozatú szemöldökpárkánnyal rendelkeznek. A lakóház nyeregtetős, palafedéssel.
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Értékleltár és helyreállítási javaslat.
Az utcai homlokzatra vonatkozóan tételes értékleltár felvétele nem szükséges. A főhomlokzat
kialakítása eredeti kialakításával megegyezően maradt meg a mai napig, mely megtartandó. A
véghomlokzatok átalakítottak. Ezen felületeken a nyílásméretek megtartásával új keretkiosztású
ablakok kerülnek beépítésre. (Lásd konszignáció) A levéltári kutatás során az épületre vonatkozó,
a korábbi nyílászárókat, párkánytagozatokat, kváderezést tartalmazó terv vagy ábrázolás nem
került elő. A Béke sugárút utca felőli eredeti kettős gerébtokos ablakok találhatók. Állapotukat
tekintve leromlottak. A hőszigeteletlen üvegezés és a rossz légzárás miatt a külső szárnyak
cseréje indokolt.. A belső szárnyakat, spalettákat és az ablakkereteket fel kell újítani. Az épület
eredeti natúr tégla homlokzata kielégítő állapotú. A hiányos részeket az eredetivel megegyező
méretű és színű téglákkal ki kell egészíteni. A tégla homlokzat és a tető teljes magasnyomású
vízsugárral meg kell tisztítani.

Gyula, 2017. június 2.
..........................….…...…
Gyimesi Márton
okleveles építészmérnök
5700 Gyula Károly Róbert utca 11/5
É 04-0258
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2. sz. melléklet: Korabeli alaprajzok
1947.

1948.
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3. sz. melléklet: Korabeli térképek
Kataszteri térkép 1884. (az épület területén zárt kertek találhatók)

Magyarország katonai felmérése 1941. (Az épület egyértelműen nem beazonosítható)
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4. sz. melléklet: Fotódokumentáció

Északi oldali bejárat

Déli oldali egyenes és boltíves áthidalású eredeti ablakok.

14

Déli oldali középső épülettömb

Déli és nyugati homlokzatok
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Belső oldali ablak kialakítás (Keleti homlokzat)

Béke sugárúti kerítés
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