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1. Tervezői nyilatkozat 

Meglévő öltöző épület felújítás kiviteli tervdokumentációjához 

(építési engedély nélkül végezhető építési munkák)  

 
 
a 312/2012.(XI.08.) Korm. rendelet szerint: 
1a)  A nyilatkozó tervező neve: 

Siffel Béla, okl. építészmérnök, vezető tervező 
címe: Hélis Kft. 2092 Budakeszi, Erkel u. 69. 
tervezési  jogosítványai: É1-13-0126 

1b) A tervezett építési tevékenység, ill. dokumentáció megnevezése, az építtető neve, 
 megnevezése: meglévő öltöző épület felújítása, építési kiviteli
 tervdokumentációjához 
építtető:   MLSZ 
                         1112 Budapest, Kánai út 2.D. 
1c) A tervezett építési tevékenység  
1ca) helye, címe, helyrajzi száma: 
1cb) megnevezése, rövid leírása, jellemzői:     
 Öltöző épület felújítása (építési engedély nélkül végezhető építési munkák)  
1cc) környezetének jellemzői, védettségi minősítése:  
1d) az a) pontban megnevezett tervezők aláírása: 

Siffel Béla, okl. építészmérnök, vezető tervező É1 13-0126 
2) alulírott tervező nyilatkozom, hogy: 
2a) az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó 
jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, 
2b) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés nem vált szükségessé, 

2c) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás nem vált szükségessé, 

2d)az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmazott a hatások (terhek) és az 
ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztuk, 
2e) az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-
h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, 

2f) a szakhatóságokkal és az érintett közműszolgáltatókkal a szükséges egyeztetés 
megtörtént, az ingatlan rendelkezett közmű rákötéssel.    
2h) az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet  
2i) az általa tervezett építmény megfelel az energetikai követelményeknek  

A munkára tervezési jogosultsággal rendelkezem (melléklet: jogosultság másolata)  

Budapest, 2017-02-26   
 
 
     

        Siffel Béla 
                                                                      Okl. építészmérnök, vezető tervező,  
                                                                                     MÉK 13-0126 
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2. Műszaki leírás 

2.1. Tervezett építészeti beavatkozások 

2.1.1. Előzmények 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége a Kormány 1348/2016. (VII.6.) .számú 

határozatával összhangban budapesti pálya- és öltöző építési programba kezdett 2016-

ban. Ennek a szándéknak megfelelően az adott budapesti kerületi önkormányzatokkal és 

állami szervekkel tárgyalásokba kezdett az MLSZ.  

Ezen kiviteli tervdokumentáció egy meglévő öltöző épület (épületrész) felújítását 

tartalmazza. 

 

2.1.2.Funkcionális és építészeti kialakítás 

A meglévő épület öltözőblokkja kerül felújításra. A helyiségek funkciójukat megtartják, csak 

a helyiségek belső átalakítása, felújítása történik.  

A közlekedőkben, előterekben és mosdókban: 

padló: meglévő burkolat cseréje új greslap burkolatra  

fal: meglévő falak festése, szükséges helyen vakolatjavítás, mosdókban 

meglévő fali csempe bontása, új csempeburkolat 2,1 m magasságig 

mennyezet: meglévő mennyezet festése 

fűtés: radiátorok megtartása, új radiátorok elhelyezése (a kiviteli terv szerint) 

 

Az öltözőkben és a zuhanyzó előtereiben: 

padló: meglévő mettlachi burkolat cseréje, új csúszásmentes greslap burkolatra  

fal: meglévő falak festése (öltözőkben olajfestés), szükséges helyen 

vakolatjavítás 

mennyezet: meglévő mennyezet festése 

fűtés: radiátorok megtartása, új radiátorok elhelyezése (a kiviteli terv szerint) 

 

 

Zuhanyzókban: 

padló: meglévő mettlachi burkolat cseréje új csúszásmentes greslap burkolatra, 

padlószerkezet   cseréje a szükséges helyeken (gépészeti felújítás és 

lejtéskéápzés miatt) 

fal: meglévő fali csempe bontása, új csempeburkolat 2,1 m magasságig, 

meglévő falak festése, szükséges helyen vakolatjavítás 

mennyezet: meglévő mennyezet festése 

fűtés: radiátorok megtartása, új radiátorok elhelyezése (a kiviteli terv szerint) 
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2.1.3. Kivitelezési, szakipari munkák 

Bontási munkák 

Mivel a felsorolt felújítási munkák nagyobb átalakítással nem járnak, főleg a belső padló- 

és falburkolatokat, nyílászárókat érintik, ezért nagyobb léptékű bontási munkát nem 

terveztünk ( a bontási munkákat megelőzendő az építtető a meglévő bútorzat eltávolítja)  . 

A bontási munkák a következő részeket érintik: 

- zuhanyzókban meglévő elválasztó falak bontása 

- zuhanyzókban meglévő padlószerkezet bontása 

- meglévő mosdóblokkban OSB lap elválasztó falak bontása 

- meglévő fali csempeburkolat bontása és alatta lévő vakolat eltávolítása  

- meglévő mettlachi és greslap burkolatok és szegélyek bontása  

- fali és mennyezeti festékek szükséges lekaparása 

- belső nyílászárók bontása és cseréje 

- külső nyílászárók bontása és cseréje 

 

A fent felsorolt bontási hulladékot az elbontás után minél hamarabb el kell jutatni az 

elszállításra alkalmas gyűjtőkonténerbe. A bontási hulladékot a  megfelelő hulladék 

lerakóba el kell szállítani. Az erről keletkező hulladékbefogadó papírokat, átvételi 

elismervényeket dokumentáltan a felújítás végén át kell adni a megrendelő részére.    

 

Falazás / Szerelt válaszfalak 

Hagyományos falazási munka készítése az öltöző felújítások során nem szükséges.  

Az épületben gipszkarton válaszfalak készülnek. Az egyéb szerkezetekhez való 

csatlakozást vagy dilatációs hézag kialakítással vagy megfelelő üvegszövet háló 

áthidalásával lehetséges. 

A legtöbb esetben 10 cm vastagságú gipszkarton falak készülnek, 50-es profilvázzal, 5 cm 

13kg/m3 sűrűségű ásványi szálas szigeteléssel. 

A fürdők esetében 10 cm vastagságú gipszkarton fal készül 50-es profilvázzal, 5 cm 

13kg/m3 sűrűségű ásványi szálas szigeteléssel, a vizestéri oldalon impregnált lemezzel. 

Gipszkarton parapetfalakat alkalmazunk a falba rejtett wc-tartályok elburkolására. 50-es 

profilvázra rögzített egyoldali, kétrétegű lemezborítással, 110 mm elhúzással a faltól a 

szükséges szerelvények beépítéséhez. 

Fontos felhívni a figyelmet, hogy: 

- A válaszfalak kialakításánál figyelembe kell venni a födémek esetleges lehajlását, 

ezt felvenni képes kapcsolatokat kell kialakítani! 
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jel megnevezés 
vtg.           

(mm) 
  

GK-01 normál válaszfal  100 

CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. 

normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, 

csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, 

sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 50-06 mm 

vtg. tartóvázzal, ásványi szálas hőszigetelés  

GK-03 fürdő - fürdő 100 

CW fém vázszerkezetre szerelt gipszkarton válaszfal 2 

rtg. impregnált, 2 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. 

gipszkarton borítással, csavarfejek és illesztések 

glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm 

bordatávolság) CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal, ásványi 

szálas hőszigeteléssel 

GK-04 WC előtétfal 185 

CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. 

impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, 

csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), CW 50-06 mm 

vtg. tartóvázzal, szerkezeti vastagság 150 mm 

 

 

Padlószerkezet 

A padlószerkezetek az öltözőkben, közlekedőkben és raktárakban megmaradnak, azokat 

nem érintjük. A zuhanyzók padlószerkezete elbontásra kerül, helyette új úsztatott 

padlószerkezet készül. 

 A meglévő megmaradó padlószerkezeteknél ahol a meglévő hideg burkolatot, mettlachi 

vagy greslapburkolatot elbontottuk szükséges a bontás utáni felület felcsiszolása ( az 

eredeti esetleges ragasztó réteg eltávolítása).  

 

Használati víz elleni szigetelések: 

Az üzemi víz ellen technológiai szigetelést alkalmazunk a zuhanyzókban. 

A használati víz elleni szigetelést kent bevonat szigeteléssel terveztük (pl.: MC OXAL DS-

Flex vagy azzal teljesítménynyilatkozata alapján műszakilag egyenértékű] két rétegben 

fölhordva, rétegenként 2 kg/m2 anyagfelhasználással) a hajlatoknál rendszersaját 

rugalmas hajlaterősítő szalaggal erősítve. A szigetelés a teljes padlót érinti és körben a 

lábazat mentén felhajtásra kerül 10 cm magasságig. 

A fürdők esetében további szigetelés készül a zuhanyzók oldalfalainál (+210 cm 

magasságig) és mosdók feletti 40 cm sávban. A konyhák esetében további szigetelés 

készül a mosogatók feletti 40cm sávban. 
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Vakolás 

 

Belső vakolatok: 

A felújítás jellegéből adódóan nagyobb vakolási felületek nem jellemzőek. A vakolási 

munkák jó része főleg a kisebb sérülések és repedések javításából áll, illetve az elbontott 

csempeburkolat alatti és 20 cm-es lábazat bontása utáni javításából áll. A felújítás jellegből 

adódóan az alapvakolatot 1-2 cm vastagságban szükséges számolni és ajánlott a zsákos 

kiszerelésű alapanyag használata (pl.: Baumit). A különböző szerkezetek találkozásoknál 

(pl.: vb fal és válaszfal) hálóerősítést kell alkalmazni. 

 

 

Melegburkolás 

Az öltöző felújításhoz kapcsolódóan melegburkolást nem terveztünk. 

 

Hidegburkolás 

A meglévő hideg padlóburkolat minden helyiségben elbontásra kerül. 

A közlekedőkben, mosdókban, előterekben és raktárakban nagy kopásállóságú greslap 

burkolat készül. Az öltözőkben és a zuhanyzók előtereiben R9 minőségű csúszásmentes 

greslap, a zuhanyzókban pedig R10 minőségű csúszásmentes greslap burkolat készül. 

A burkolatkiosztást a helyszínen Megrendelővel illtetve a műszaki ellenőrrel egyeztetni 

szükséges. 

A zuhanyzókban, WC-ben és mosdókban a fali csempe burkolat készül 2,10 m 

magasságig. 

A pozitív sarkokban rozsdamentes csempe élvédő beépítése szükséges, az élvédő 

rendszerelemeivel (forduló, induló, záró elem). (pl.: Schlüter-ECK-K.)A csempe burkolat 

felső rozsdamentes záró profillal készül.  

A burkolatkiosztást a helyszínen Megrendelővel illtetve a műszaki ellenőrrel egyeztetni 

szükséges. 

Mapei rendszer esetén alkalmazandó termék komponensek, amivel egyenértékű termékek 

beépítése tervezett: 

 

flexibilis csemperagasztó: 

ULTRALITE S1: Egykomponensű, könnyűsúlyú, fokozott terhelhetőségű, alakítható, 

nyújtott nyitott idejű, lecsúszásmentes, rendkívül kiadósan és könnyen felhordható 

cementkötésű ragasztó LowDust csökkentett porzású technológiával kerámia 

burkolólapokhoz és kőlapokhoz. Ideális vékony porcelán burkolólapok fektetéséhez. 
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fugázó anyag: 

ULTRACOLOR PLUS: Gyorskötésű és gyorsszáradású, fokozott terhelhetőségű, 

polimerekkel módosított, kivirágzásmentes, fugázóhabarcs 2 és 20 mm közötti 

fugaszélességekhez. Víztaszító DropEffect® és penészedésgátló BioBlock® 

technológiával készült. 

 

Festés / Mázolás  

A meglévő állapotból kiindulva mindenképpen szükséges a festett falak és mennyezetek 

újra festése, ami a helyszíni tapasztalatok alapján, néhány helyen üvegszövet erősítésű 

glettelést jelent. 

A festési munkák részeként a meglévő falak festék felületeit le kell kaparni a szükséges 

mértékig. Ezután mélyalapozó alkalmazásával lehet az új rétegeket felhordani a falakra és 

mennyezetre egyaránt. 

A meglévő falakat ahol szükséges (kisebb lyukak, repedések) glettelni szükséges, 

műanyag kötőanyagú simítóanyaggal Q3 minőségben és egyben a repedések esetében 

hálóerősítés alkalmazása is szükséges. Egyes meglévő rossz minőségű falfelületek (pl: 

radiátor mögött) glettelése szintén szükséges. 

Az öltözőkben 1,5 m magasságig olajfesték felület van kialakítva a könnyebb tisztíthatóság 

érdekében, ezt a felületet a meglévővel hasonló olajfestékkel festjük. 

 

Műanyag bázisú vizes diszperziós festés készül fehér vagy világos gyárilag színezett 

festékkel az oldalfalakon és mennyezeten, két rétegben. A festett felületek pontos színei a 

kivitelezés megkezdésekor pontosítandó, de javasolt a mennyezet fehérszínre történő 

festése a meglévő és cserélendő kábelcsatornákig lefordulva, a falak esetében pedig 

törtfehér szín alkalmazása javasolt.   

 

Mázolás: 

Acélfelületek festése a meglévő és megmaradó fűtőtesten és a gépészeti csövön műgyanta 

kötőanyagú, oldószeres festékkel történjen 2 rtg.-ben, (pl: Trinát alapozófesték, fehér 100, 

és radiátor zománc fehér 100) 

A festés és mázolás színei világos színűek legyenek (radiátorok, fűtéscsövek: törtfehér) 

 A végső színek a kivitelezés előtt kiválasztandók a Megrendelő és Tervező bevonásával!           

 

Belső nyílászárók 

A meglévő belső nyílászárók minden esetben bontásra kerülnek, helyettük új acél tokos 

ajtók kerülnek beépítésre. 

A belső ajtókfém tokos és lyukfuratos laminált ajtó lapokkal készülő a kereskedelmi 

forgalomban kapható DIN szabvány szerinti méretekben. A vasalatok rozsdamentes acél 

anyagúak. 

Az adott pozícióban a belső ajtók a konszignációk szerinti kialakítással készülnek. 



MEGLÉVŐ ÖLTÖZŐ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
  

9 

Öltözőajtók  

Tok: acél tok, porszórt felülettel, fehér színben 

Szárny: falcos kialakítás, furatos faforgácslap betéttel, tömör kivitel, CPL laminátum

 felületkezeléssel 

Pánt: 3db kétrészes táskás pánt 

Kilincs: rozettás, rozsdamentes acél kilincs, szálcsiszolt kivitelben 

Zár: cilinderzár, kiegészítő trezorzár 

Küszöb:  automatikus küszöb 

Vizes téri ajtók  

Tok: acél tok, porszórt felülettel, fehér színben 

Szárny: falcos kialakítás, furatos faforgácslap betéttel, tömör kivitel, HPL laminátum

 felületkezeléssel 

Pánt: 3db kétrészes táskás pánt 

Kilincs: rozettás, rozsdamentes acél kilincs, szálcsiszolt kivitelben 

Zár: cilinderzár, kiegészítő trezorzár 

Küszöb:  automatikus küszöb 

Tároló ajtók: Acél tokos ajtók, kézi működtetéssel 

Tok: kétrészes, utólag szerelhető acéltok (pl.: Novoferm NAT-U4) horganyzott, 

 alapozott, RAL 9018 fehér színben 

Szárny: 40 mm 3 falcos dupla falú acél ajtólap, ragasztott, méhsejtszerű papírrács 

 betéttel, horganyzott, alapozott, RAL 9018 fehér színben 

Pánt: 2 db konstrukciós pánttal 

Kilincs: fekete rövidcímes kilincsgarnitúrával 

Zár: DIN 72mm-es bevésőzár, normál BB 

Küszöb:  RS1 AthmerStadi BS tűzgátló süllyedő küszöb 

 

Külső nyílászárók 

A tervezett külső nyílászárók műanyag illetve alumínium típusú kereskedelmi forgalomban 

megrendelhető hőszigetelő nyílászárók lesznek. Az építész terveken jelölt nyílászárók a 

kért színre fóliázva kerülnek beépítésre. 

A külső műanyag nyílászárók fehér színűek. 

Tok kialakítás:  REHAU GENEO 6 kamrás profilból, üvegszál erősítéssel, acél 

merevítéssel vagy azzal teljesítmény nyilatkozata alapján egyenértékű. 

Szárny kialakítás:  REHAU GENEO 6 kamrás profilból, üvegszál erősítéssel, szükséges 

acél merevítéssel és üvegberagasztással vagy azzal teljesítmény 

nyilatkozata alapján egyenértékű 

A külső ablakok és üvegezett külső ajtók Ug= min. 1,0 W/m2K, 3 rétegű üvegezéssel 4-12-

4-12-4, argon gázzal töltött, Low-Elágyfémbevonat az ablaküveg belső felületén, készülnek. 

Szükséges esetekben biztonsági fóliával illetve belátást megakadályozó "homokfúvott” 

jellegű fóliával kerül kialakításra. 

 

 

Az ajtók és ablakok vasalatai: 
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pántok:  állítható, horganyzott acél bukó-nyíló  A bejárati ajtóknál a vasalat 

nagyobb igénybevételre kialakított (pl.: 3 db pánt/ ajtószárny). 

kilincsek:   tömör, fehér műanyag kilincsek 

Szélállóság: C3 (MSZ EN 12210) 

Légzárás: 3 (MSZ EN 12207) 

Vízzárás: 7A (MSZ EN 12208 

Hőszigetelés: Uw=min. 1,15 W/m2K 

Léghanggátlás:  34 dB 

 

A külső alumínium nyílászárók: 

Tok kialakítás:  alumínium szerkezetű tok, felülvilágítós, oldalvilágítós kivitelben, 
vagy azzal egyenértékű 

Szárny kialakítás: alumínium szerkezetű szárnyszerkezet, porszórt felületkezeléssel, 
üvegezett kivitelben 

Működés: kézi működtetés 

A külső ajtók Ug= min. 1,0 W/m2K, 2 rétegű üvegezéssel 4-16-4, argon gázzal 
töltött, Low-Elágyfémbevonat az ablaküveg belső felületén, 
készülnek 

Az ajtólvasalatai: 

pántok:  terméksaját pántszerkezet 
kilincsek:  féhér, műanyag kilincs 
zár:  terméksajátbevésőzár, cilindereszárbetétel 
küszöb:  - 

Szélállóság: C3 (MSZ EN 12210) 
Légzárás: 3 (MSZ EN 12207) 
Vízzárás: 7A (MSZ EN 12208 
Hőszigetelés: Uw=min. 1,15 W/m2K 
Léghanggátlás:  34 dB 

Az ajtókat horganyzott acélból készült csavaros kapcsolóelemekkel kell a falazathoz 

rögzíteni. A keret és a fal közötti rést poliuretán habbal kell kitölteni, és a rést kívülről 

vízhatlan EPDM szalaggal megoldani a nyílászárók körüli pára- és légzárást.  

Az ajtók gyári felületkezeléssel legyenek beépítve, a beépítés során figyelmet kell fordítani 

arra, hogy a felületkezelés ne sérüljön. 

Az adott pozícióban a külső nyílászárók a konszignációk szerinti kialakítással készülnek. 
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KIVITELEZÉS SORÁN ALKALMAZANDÓ IRÁNYELVEK ÉS 

SZABVÁNYOK 

A jelenleg érvényben lévő MSZ és MSZ EN szabványok alkalmazása előírt a 

kivitelezés során.  Továbbá a tervdokumentációban megnevezett és a kivitelezés 

során beépítendő építőanyagok beépítésére vonatkozó technológia utasítások 

betartása szintén kötelező. 

Egyéb Irányelvek:  

1. ZSALUZÁS 

MevaStartec falzsalu szerelési és felhasználási útmutató  2008/03/16 

MevaMevafelx födémzsalu szerelési és felhasználási útmutató  2008/05-H 

 

2. KŐMŰVES MUNKÁK 

Wienerberger alkalmazási és tervezési útmutató 12. kiadás 

Ytong kivitelezés című kiadványa 

LEIER, Magasépítési termékek, Beton és kerámia falazórendszerek, Alkalmazástechnika 

 

3. ALJZATKÉSZÍTÉS 

Padló MI 1:2011 Esztrichpadozatok, Felületminőségi, geometriai jellemzők 

KÜLSŐ VAKOLÁS, BELSŐ VAKOLÁS, GLETTELÉS 

Műszaki irányelv 

Bevonatréteggel ellátott, többrétegű, ragasztott táblás homlokzati hőszigetelő rendszerek (ETICS-

THR) kialakítása.  MÉSZ 2010 X. hó 

 

4. SZÁRAZÉPÍTÉS 

Rigips, kivitelezési kézikönyv, 2011 február 

ÉVOSZ Szárazépítő Tagozat 2003.12.13. Útmutatások és irányelvek gipszkarton lapok glettelésére 

és felületképzésére. 

KNAUF JET-FILLER K464d Alapanyag, alkalmazási terület, tulajdonságok, bedolgozás 

 

5.TETŐFEDÉS, BÁDOGOZÁS 

Tetőszigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei ÉMSZ 1999 2. kiadás ISBN 978-963-06-2047-
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VM ZINC alkalmazástechnikai kézikönyv  

 

6. VÍZSZIGETELÉSEK 

Tetőszigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei ÉMSZ 1999 2. kiadás ISBN 978-963-06-2047-

5 

Talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei ÉMSZ 2008 

szeptember ISBN 978-963-06-2063-5 

Zöldtetők tervezési és kivitelezési irányelvei ÉMSZ 2008 szeptember ISBN 978-963-06-2606-4 

Zöldtetők tervezési, kivitelezési és fenntartási irányelve- Zöldtetők irányelvei- 2002 FLL  ISBN 963-

216-089-4 

 

7. ÜVEGSZERKEZETEK 

Üvegszerkezetek tervezése, Műszaki szabályzat és mintapéldák, TERC kiadó ISBN 978 963 9938 

448 


