
Műszaki leírás a Csobánka 623/1 és 623/2 hrsz alatt épülő kétcsoportos bölcsődéjéhez. 

 

Az épület beépítési adatai: 

A bölcsőde épülete jelenleg két helyrajzi számon található telken vannak. A 623/1 és 623/2 telkek két 

évvel ezelőtt még egy telket alkottak, azonban a tulajdonos a szabályozási terv által biztosított 

lehetőséggel élve a telket megosztotta és így jött létre a két telek.  Az építési engedélyt azonban csak 

akkor lehet majd kérni erre az épületre, ha a telkek egyesítése megtörténik. Ez egy adminisztratív 

lépés, melynek időtávlata 1-4 hónap.  

Itt kell megemlíteni, hogy ez a terület kiemelt jelentőségű a településrendezési terv szerint is. 

Szabályozási szempontból a telkek a Vt-1 zónába esnek.  

Nagyon fontos megjegyezni, hogy az önkormányzati óvoda, mely a Vt-2 szabályozási területen a 614 

hrsz telken fekszik, közvetlenül határos a 623 hrsz telekkel. Ez a tény azért fontos, mert az óvoda 

bővítése feltétlenül szükséges tornaszobával és kiegészítő helységekkel, de miután a telek beépítése 

már elérte a 40%-os szabályozási határt, az Önkormányzat számára az egyetlen lehetőség a 623-as 

telek megvásárlása és majd a 614-es telekkel való egyesítése, mely így beépítési százalék 

szempontjából alkalmassá válik a bővítésre.  

Ezzel az építéssel tehát az önkormányzat egy összevont telken tudja elhelyezni az óvoda és bölcsőde 

épületeit, ami komoly logisztikai előnyökkel jár.  

 

 



 

A tervezés előkészítése során a Nevelési Intézmények tervezési előírásai MSZ 24210-1 Bölcsődék 

szerint jártunk el.  

Helyszínrajz: 

A telek a Szalóky Sándor utca 6 szám, három fő zónára osztható: Felső, kissé lejtős platóra, egy középső 

viszonylag meredek szakaszra és egy alsó szinte sík területre.  

A telekről geodéziai felmérés rendelkezésre áll. 

A telken jelenleg egy vegyes (vályog és tégla) szerkezetű rossz állapotú lakóépület áll, melynek 

bontásával számol a terv, miután annak műszaki állapota a szerkezet mozgásai miatt nem javítható és 

gazdaságosan nem vonható be a tervezésbe.  

A tervezett bölcsőde ugyanakkor megtartaná ennek az épületnek a karakterét, miután Csobánka ezen 

utcájára is az oromfalas parasztházas utcakép a jellemző. A szomszédos épület is hasonló karakterű, 

és a teljes Kossuth Lajos utcára is ez a beépítés jellemző.  

A terv azzal számol, hogy a bölcsőde kiszolgáló helységei a magastetős hagyományos parasztházas 

jellegű épületrészben kapnak helyet, a foglalkoztatók pedig egy lapostetős tömeggel simulnak bele a 

terepbe.  

A bölcsőde előtt parkolók kapnak helyet, a foglalkoztatók és a terasz déli tájolású, a kiszolgáló épület 

keleti, nyugati és északi tájolású.  

A gazdasági épület feltöltése az épület északi oldaláról történik egy szervízúton keresztül.  

Itt hozzák a melegítő konyhába az élelmet és innen viszik el zárt tartályokban a hulladékot.  

Parkolási mérleg: 

Parkolóigény-számítás (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján) 

Foglalkoztatók összterülete: 100,14 m2. 



Egy személygépkocsi számítandó: rendeltetési egység minden foglalkoztatója minden 

megkezdett 20 m2 alapterülete után, tehát 6 db – ebből 1 db akadálymentes – parkolóhely 

szükséges, amely az épület főhomlokzata előtt biztosítható. 

Kerékpár elhelyezés: 

Az elhelyezendő kerékpárok száma: 

a foglalkoztatója minden megkezdett 50 m2 alapterülete után 2 db, összesen 5db, amely a 

főbejárat mellett kerül elhelyezésre. 

Zöldterület számítás: Zöldterület legkisebb megengedett mértéke: 40% 

Telek területe: 2319 m2 

Belépített terület: 405 m2  

Burkolt terület: 430 m2 összesen: 835m2 = 36%, azaz a zöldterület aránya: 64%, megfelel.  

 

Az épület alaprajzi rendszere: 

A bejárat az előtető alatt az épület súlypontjában van. A bölcsődébe belépve babakocsi tároló 

és a vezetői iroda található. 

Az előtérből nyílnak a takarítószer kamra, az akadálymentes mosdó-wc, a konyhai közlekedő 

és a gondozói irodák. 

Az előtér déli oldalán található a közös átadó, melyből jobbra- balra a mosdó- fürdő- bilizők 

kaptak helyet.   

A csoportszobák külön-külön és egybe is nyitottak, elválaszthatók, de egybe is nyithatóak.  

Minden csoportszoba délre néz és árnyékolt felülvilágítóval van ellátva, mely nyitható, így az 

intenzív szellőztetés is megoldható szükség esetén.  

A csoportszobákból nyílnak a játék, heverő tároló helységek.  

A gyerekeket vagy közvetlenül lehet kiengedni a játszó teraszra, vagy az átadó- mosdón 

keresztül a főbejárattal szemben átöltöztetve az alsó kertbe kísérni.  

A kiszolgáló épület földszintjén vannak az alapvető funkciók, a pincerészben kaptak helyet az 

öltözők, elkülönítve a konyhai és a gondozói öltözők. A pincében van a dolgozók teakonyhája 

és az összes raktárhelység.  

A kiszolgáló épület tetőterét úgy alakítottuk ki, hogy ott akár szülői foglalkozások, akár egyéb 

közösségi programok is lebonyolíthatók- a későbbi egyeztetés szerint, de költségcsökkentés 

céljából ez egy elhagyható terület. Ennek véglegesítése az üzemeltetővel való egyeztetés során 

fog megtörténni.  

 

 



Tartószerkezetek 

Alapozás 

A tárgyi épület alapozása beton sávalapokkal készül, az alaptestek alatt talajcsere réteg kerül 

beépítésre, későbbi tartószerkezeti dokumentáció szerint.  

Talajon fekvő padlólemez  

15 cm vastag, alul-felül, kétirányú vasalással vasalt aljzat készül, amely a sávalap felett is 

folytatódik. A vasalt aljzat alá 30 cm vastag tömörített homokos kavicsréteg kerül.  

Szerkezeti falak 

A külső és belső teherhordó falak Porotherm 30 N+F vázkerámia falazóblokkokból készülnek. 

Magastető és padlásfödém 

Hagyományos fa szaruzatos tartók alkotják a tetőszerkezetet, 40°-os dőlésszöggel. A tetőfedés 

anyaga kerámia cserép. A lapostetős rész szerkezete monolit vasbeton födém és a kiszolgáló 

épület födémei is monolit vasbeton szerkezetűek. 

A padlástér jelenleg beépítettre van tervezve.  

Válaszfalak 

A válaszfalak acél profil vázas gipszkarton falszerkezetből készülnek.  

Külső nyílászárók 

Hőhídmentes műanyag (PVC) ablakok (Uw≤1,15 W/m2K), háromrétegű hőszigetelő 

üvegezéssel, fix, illetve bukó-nyíló kivitelben, színes külső fóliázással, külső titán-cink vagy fehér 

PVC párkánnyal és fehér PVC belső könyöklővel,  

A direkt szellőzést minden helyiség legalább egy ablakán, tokszellőzővel megoldani szükséges. 

A vizes helyiségekben, a gépészeti helyiségben és a konyhában kötelező a szellőző beépítése.  

 

Hőszigetelés 

• A talajon fekvő padlószerkezetbe lépésálló Austrotherm AT-N150 EPS hőszigetelés (λ=0,038 

W/m2K) kerül beépítésre, az energetikai méretezésnek megfelelően 10 cm összvastagságban, 

2 db 5 cm-es táblával fektetve. 

• A külső fal hőszigetelése az energetikai méretezésnek megfelelően 15 cm Austrotherm AT-

H80 EPS hőszigetelés (λ=0,038 W/mK) rendszerben, ragasztva és dübelezve. 

• A lábazat hőszigetelése az energetikai méretezésnek megfelelően 14 cm Austrotherm XPS 

TOP P hőszigetelés (λ=0,038 W/mK), járdaszint felett legalább 30 cm-ig, a járdaszint felett 20 

cm-ig ragasztással, afelett dübelezés egyidejű alkalmazásával rögzítve. 

• A szarufák közé a tetőn az energetikai méretezésnek megfelelően 25 cm vastagságban Ursa 

DF37 üveggyapot hőszigetelés (λ=0,036 W/mK) kerül. 



• A villámvédelem homlokzati vezetéke mögött egy tábla szélességben szintén kőzetgyapot 

(Rockwool Frontrock Max E) hőszigetelés alkalmazása szükséges. 

Vízszigetelés 

A talajon fekvő padlószerkezetbe valamint a lábazatra 2 ill. 1 rtg 4 mm névleges vastagságú 

mod. bitumenes, talajvíznyomás elleni ill. talajpára elleni lemezszigetelés kerül, amely a 

lábazati falra a járdaszint felett az XPS hőszigetelés felső síkjáig fut fel, kellősítő rétegre, 

ragasztással rögzítve.  

Homlokzatburkolatok  

• Falon: Weber hőszigetelő vakolatrendszer, EPS hőszigetelés felületen – üvegszövet háló, 

vékonyvakolat alapozó, színes fedővakolat, többféle színben,  

• Lábazati vakolat: vékony lábazati vakolat,  

Beltéri burkolatok 

• Festett falfelületek: diszperziós falfesték vakolt felületen, fehér színben.  

• Festett mennyezet felületek: diszperziós falfesték vakolt felületen, fehér színben.  

• Falburkolat: mázas kerámia lapok, hálósan, 3-5 mm ragasztóba rakva, 2,10 m (ajtó áthidaló) 

magasságig.  

• Padlóburkolat: beton alapfelületen nagy kopásállóságú, csúszásmentes mázas kerámia 

járólapok, hálóban, 3-5 mm ragasztóba rakva; Csúszásmentes gres lapok,  laminált padló filc 

aljzaton szerelve. Linóleum, hajlattal a falra felvezetve.  

 

Árnyékolás 

A csoportszobákban motoros redőnyök és sötétítő függönyök, a további helyiségekben sötétítő 

függönyök kerülnek felhelyezésre.  

Energetikai követelmények teljesítésének módja 

• Épületszerkezetek: felületfolytonos homlokzati, lábazati, padló- és padlásfödém hőszigetelés, 

az energetikai méretezésnek megfelelő vastagságban; az energetikai követelményeknek 

megfelelő, korszerű külső nyílászárók.  

• Épületgépészet: korszerű, nagy hatásfokú kondenzációs fali gázkazán és hőleadók, 

napelemes rendszer – megújuló energia-hasznosítás.  

A kiszolgáló épület déli tetőfelületén napelemek felhelyezése indokolt.  

Kültéri burkolatok, járdák 

Az akadálymentes közlekedésre szolgáló járdaszakaszok min. 1,20 m szabad szélességgel 

készülnek, térkő burkolattal, süllyesztett szegéllyel,  



A parkoló általános burkolata murva; az akadálymentes parkolóhely és a hozzá kapcsolódó 

járdaszakasz, a lépcső és rámpa burkolata térkő.  

Tereprendezés 

A parkolóhelyeket előzetes tereprendezést követően alakítják ki. 

A terep adottságai miatt a tervhez tájépítész terv szükséges, melyben a felső és alsó kert 

összekötését a gyerekek igényeinek figyelembevételével kell megállapítani.  

Vízellátás, csatornázás 

Az épületben új vízhálózat kerül kiépítésre.  

A telken nyomott rendszerű csatornahálózat működik, melybe a szennyvíz darálón és 

szivattyún keresztül jut be.  

A HMV ellátást indirekt fűtésű tároló biztosítja. A csővezetékek padlóban kerülnek vezetésre; 

az adott helyiségcsoportok osztókkal rendelkeznek. 

Az épületben melegítő konyha kerül telepítésre, melynek szennyvizét az udvaron újonnan 

elhelyezésre kerülő zsírfogón keresztül kell vezetni. 

 

Fűtés 

A telken a déli oldalon kiépítésre került a gázvezeték.  

A tervezett hőtermelő egy kondenzációs fali gázkazán, a hőleadók lapradiátorok. 

Hűtés 

Hűtésrendszer a megrendelő igényei szerint kerül kiépítésre.   

 

Szellőzés 

A frisslevegő helyiségekbe történő vezetése a szomszédos helyiségek nyílászáróiban 

elhelyezett légbevezető elemeken, majd ajtórácsokon keresztül a szabadból történik a terv 

szerinti kialakítással.  

Erősáram  

Az erősáramú hálózat a készülő épületvillamossági dokumentáció szerint kerül kialakításra. A 

telekre az elektromos áram be van vezetve. 

Villámvédelem  

Villámvédelem a készülő villámvédelmi dokumentáció szerint kerül kialakításra.  

 

 



Helységlista: 

 

 

 

 

Terasz  206,82 m2 

 

Földszint 338,2 m2 

Előtér 72,63 m2 

Átadó 18,05 m2 

Mosdó/Biliző 14,02 m2 

Mosdó/Biliző 14,02 m2 

Játék/Heverő 12,68 m2 

Játék/Heverő 12,73 m2 

Csoportszoba 50,07 m2 

Csoportszoba 50,07 m2 

Babakocsi tároló 8,24 m2 

Takarító szertár 4,08 m2 

Akm. mosdó 4,72 m2 

Irattár 8,91 m2 

Közlekedő 10,15 m2 

Gondozói szoba 12,21 m2 

Vezetői iroda  12,51 m2 

Konyha 15,78 m2 

Mosogató 9,00 m2 

Hulladék 4,32 m2 

Külső wc  4,01 m2 

Külső tak szer. 3 m2 

Külső játék, matrac tár 8,85 m2 

Alagsor 91,64 m2 

Közlekedő 19,13 m2 

Teakonyha 12,54 m2 

Öltöző 15,21 m2 

Öltöző 11,15 m2 

selejtraktár 6,38 m2 

textilraktár  6,24 m2 

Mosoda 7,98 m2 

Fogyóeszköz 6,12 m2 

Játékraktár 6,89 m2 

Bruttó szintterület 531,83 m2 

Földszint 402,93 m2 



 

 

Nettó hasznos alapterület:  429,84 m2 

Bruttó szintterület:   531,83 m2 

 

Alagsor 128,90 m2 


