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ELŐSZÓ: 
A debreceni piac és a már bontás alatt álló parkolólemez területe a város kiváló 

pozíciójában helyezkedik el  a Rákóczi utca és a Csapó utca „könyökén”. A 

Nagytemplom jobb oldalán épített bevásárló udvar-rendszer, az említett Csapó utca és 

a Vár utca, de a körút (Rákóczi utca) is úgy köti e területet a debreceni városi 

FŐTENGELYHEZ (MÁV állomás, Nagytemplom, Kollégium, Nagyerdő-Egyetemek), hogy 

ez a kapcsolódás e tengely szerves részévé teszi a tárgyalt saroktelket („könyököt”). 

Az, hogy a már szinte az elviselhetetlenségig penetrálódott, elavult (s túlzottan 

központi fekvésű) piac helyére valamilyen ÉLETINDUKÁLÓ, CENRTUM-SZEREPŰ 

létesítmény kerüljön  szinte már evidenciának tűnik. Debrecen  az őt megközelítő 

méretű magyar városok között is igen előkelő helyen és szépen fejlődik, s az Európai 

Uniós csatlakozás várhatóan RÉGIÓJÁT is jelentős mértékben fejleszteni fogja. 

Debrecen egyébként is „kénytelen” volt átvenni a PARTIUMI Nagyvárad kereskedelmi 

központ szerepét (kulturális – oktatási -idegenforgalmi centrum szerepe megtartása 

mellett) Trianon következményeként  s az említett romániai csatlakozást követően  egy 

etárgyú versenyben a RÉGIÓKÖZPONT „fókusz-pozíciójáért” már most nagyon kell 

készülni  épp Várad összehasonlításában és várható pozícionálódására is tekintve. 

 

A hely tehát, amelyre kereskedelmi-vásárcsarnoki-lakó-kulturális és zöldkörnyezeti 

(szórakoztató-pihenő-játszó, stb.) funkciókat hordozó épületegyüttesünket tervezzük, 

szinte PREDESZTINÁLT e feladatkörre.  

 

Az új Vásárcsarnok, az Irodaház és a Debrecen Fórum új funkciókat és új építészeti 

dimenziót teremt a város ezen területén, jelesül a „történelmi” (urbanisztikai) 

hangulatú és szerepű Csapó utca mentén és a Fórum és a vásárcsarnok építésével. 
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R E N D E Z É S I  T E R V  K I V O N A T :  

 
Megbízó:   Dexium Kft. 

4026 Debrecen, Bem tér 14. 

Helyszín: Debrecen, Rákóczi u.- Csapó u. - Vár u. által határolt tömbön 

belül a hrsz.:8438 terület  

Telek besorolása: Vk(v)-116489 

Telek területe:  2573 m2 

 

 

Vk városi központi vegyes zóna   
1 belvárosi 
1 kialakult ép. Övezet 
6 zártsorú, keretes 
4 min. telek 600,0 m2 
8 80% max. beépítés 
9 szomszédos ép. utcai homl-i átlaga +-1,5 m / a Csapó utca 26. szám alatti 
épület és a beruházás 3. ütemeként megépülő Debrecen Fórum objektum közötti 
átmenetet hivatott kialakítani/ 
 
tényleges beépítettség:   31,71 %                816 m2  

tényleges terepszint alatti beépítettség: 40,49 %  1042 m2 

tényleges építménymagasság :  17,34 m  < 17,65m   

tervezett beépítés:                     1P+F+4 emelet  

Vk(v) - 116489 
    

    

Vk(v) - 116489 
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H E L Y S Z í N :  

 

1. bevásárló udvar 
2. piac parkoló  tervezett Vásárcsarnok 
3 .  Pulykakakas üzletház  tervezett Debrecen Fórum és  

     Üzlet- és Irodaház  
4 .  Debrecen Piac   tervezett Debrecen Fórum 
5 .  általános iskola 
6 .  Zeneiskola  
A  Csapó utca 
B Rákóczi utca 
C Vár utca 

 

A 3 épületből álló együttes a Csapó utca – Rákóczi út – Vár utca által határolt tömbön 

belül fekszik. A Zeneiskola ellenpontozásaként, a tömb lezárásaként  kialakított Csapó 

utcai Üzlet és Irodaház (Csapó u. 28.) részben a Pulykakakas üzletház helyén fekszik. 

A Csapó 26. tűzfalára „tapadva”. A piaci parkolók helyén épült fel az új Vásárcsarnok, a 

fennmaradó területen –a Piac és az üzletház helyén- pedig a Debrecen Fórum.



zeneiskola 
háttérben: Kertai L. féle üzletház

zeneiskola
Csapó utca 20.

Csapó utca 26.

Csapó utca 22.



Csapó utca 26.

Csapó utca 26.

tervezési területtel szemben - vasárnapi virágpiac
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V Á Z L A T T E R V T Ő L  M E G V A L Ó S U L Á S I G :  

Sok esetben előfordul, hogy a vázlattervi állapot az idő és egyes tervezési stációk alatt 

változik, érik. Ez esetben nem egészen így volt. Beruházói oldalról 3 épületet magában 

foglaló épületegyüttes megalkotása volt a cél. Ennek értelmében feladat volt egy új 

vásárcsarnok kialakítása önálló épületként, 

egy multifunkciós bevásárlóközpont 

tervezése, mely magába foglalt egy színházat 

is, és mindezek csuklójában egy irodaház 

kialakítása a Csapó utca 28 szám alatt.  

A komplexumot egy összefüggő mélygarázs 

kötötte volna össze térszint alatt, megoldva 

ezzel a belvárosi pozícióban fekvő telek forgalmának optimalizálását. (a Rákóczi út 

irányából lehetett volna a komplexum mélygarázs rendszerébe behajtani és a Csapó 

utcai nyélen pedig kihajtani, biztosítandó ezzel a feltorlódás lehetőségének enyhítését. 

Miután épületegyüttesről beszélünk, az anyaghasználat, a térstruktúrák egymáshoz 

viszonyulása, tömegek játéka is egyként volt értelmezhető.  A tervezés során több 

változat is készült, melyből 3 fázist mutatok be az alábbiakban. 

  

1. változat: A vázlattervi fázisban adott volt a –viszonylag kis méretű- telek, mely 

hossztengelyével nézett a leendő Debrecen Fórum oldalhomlokzatára. A rá készülő 

épület keretezte volna a tömböt, úgy hogy 

mind magasságában, mind tömegében reflektál a Zeneiskola tömbjére. Lehetőség volt 

a Beruházói döntés értelmében arra is, hogy a Csapó 26. alatti épület hátsó szárnyát 

elbontsuk és annak helyét felhasználhassuk épületünk megformálásához. Talán ez a 
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változat volt az, amely kecsességével, hosszú kígyózó formájával kellő plasztikus 

megjelenést adott. 

Funkcionális kialakítás: A pinceszinten a teljes épület parkoló hálózatának részeként 3 

szint mélygarázs tervezett. A földszinten és az első emeleten kis üzletek kaptak helyet. 

Az épület törésvonalában levő vetrikális magon keresztül jutunk az emeleteken levő 

irodaszintekre. Az ötödik emelet „bálnaszerű” tömbje konferenciatermet és fitness 

termet foglalt magába, melyet terasz ölelt körül. A homlokzatra a traszparencia a 

jellemző. A nagy felületen alkalmazott üveg és a fioman tagolt homlokzat csiszolt 
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drágakő hatását kelti. Az eltérő naptényezőjű üvegek használatával az átlátszóság-

áttetszőség mértéke is hangsúlyozza a formát. 

 

5. változat: Ezt a koncepciót a tervezési program és a telekméret egyaránt indukálták. 

A telek pár száz négyzetméterrel nőtt, mélyebb lett, s az előzőekben említett –

szomszéd épület részbeni bontásából származó- telekhányad sem állt rendelkezésre 

Megjegyzem, annak volt egy olyan –szerintem jó megközelítése- hogy az új 

vásárcsarok déli térfalát új épületek alkothatták volna. (Csapó 28 és a tornaterem) 

Ehhez az új állapothoz alkalmazkodó ház bár kissé szélesebb volt, mégis hozta az 

eredeti koncepciót.  

 
További változás, hogy a ház földszintje-1. és 2. emelete más tulajdonába került, mely 

természetszerű módosításokat vont maga után. A funkió összetettebb lett. A 2 

emeletre 4 lakást kértek, fennmaradó helyre pedig apartmanná alakítható irodákat (és 

fordítva). A fennmaradó szinteken továbbra is irodafunkció tervezett.  

A beruházói döntés értelmében a telket kihasították az egészből > önálló telekként 

funkcionálva, a ház alatt kellett 1 szint parkolót létesíteni, ami rámpa kialakítását 

vonta maga után.  
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A tervezett létesítmény a középkori mezőváros területen fekszik, mely  Szt. andrás 

templomhoz közeli központi terület volt. Ennek eredményeként az építkezés 

megkezdése előtt a területet el kellett tárni. Az 50-es 60-as években az építkezések 

során középkori falmaradványok kerültek elő pl: Ferences kolostor 

 

7 változat: a kivitelezett terv. Az előző kompozícióhoz képest finomodott az alaprajzi 

kialakítás, pontosodott a program. Az üzletszinteken megtörténtek a bérlői 

egyeztetések és definiálni lehetett az egyes jellegek műszaki hátterét.  

Az egyes funkciókhoz teraszokat kapcsoltunk-ezzel is növelve a jó használhatóságot. 

A homlokzat anyagtechnikája is megváltozott. A felületek túlnyomó része 

kerámiaburkolatot kapott, meghatározó maradt az  üveg. A tűzfal dryvit rendszerű 

felületképzésű lett. A tűzfal humanizálása miatt növényeket –kis zöldtetőt- 

alakítottunk ki a kitérő falak árnyékában.  

Tervezett irodaházunk a 26-os számú épület tűzfalát takarja majd le, lezárva ezzel a 

Csapó utcai tömböt. A ház (1P+F+4) architektúrája, építészeti kialakítása átmenetet 

képezhet (léptékbeli kontaktációt teremthet) a megmaradó épületre (illetve a Csapó 

utca túloldala) és a z ÚJ FÓRUM között. A cizellált (alapjában véve kis)  torony, illetve a 

JELENT képviselő, kialakítása során alkalmazott homlokzati anyagok  konstrukciók  IGY 

EGYÜTT- képezik ezt a KAPCSOT, amelyről az ÉPíTMÉNY szól. A ház funkcionális 

értelemben már a FÓRUM szerves rész és építészeti- hangulati bevezetése a 

vásárcsarnoknak. 

A létesítményben a gépkocsi tároló a pinceszinten található. Itt kaptak helyet az 

épületgépészeti, épületvillamossági terek is, valamint egy kisebb raktár.  

A kereskedelmi funkció a földszintre és az 1. emeletre koncentrálódik. A látogató a 

földszintre érve a ház méretéhez képest egy tágas elosztótérbe érkezik. Itt kisebb 

boltok és kávézó sarok nyílik. A földszinti üzletek zöme azonban külső megközelítésű. 

Az emeleti üzletek középpasszázsra szervezettek. A szintek közötti vertikális 

kapcsolatot felvonók és mozgólépcsők biztosítják. A tűzvédelmi előírásokat szem előtt 

tartva a házba füstmentes lépcsőházat terveztünk. Mindkét szinten a nagyobb üzletek 

az épület hossztengelyi végében kaptak helyet, ezzel is csökkentve a közlekedők 

mennyiségét a házban. 
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A 2. emeleten 4 tágas lakás valamint irodák találhatók azok szociális blokkjaival.  

A 3. és 4. szinten szintén irodák kaptak helyet, bár ellentétben az előbb említettel ezek 

nagyteresek.  

Az épület formálásánál alapvető szándék volt, hogy minél több zöld felületet, teraszt 

csempésszünk bele a házba, mely úgy tűnik, sikerült. Ennek eredménye a tűzfali 

növényvályú, az északkeleti homlokzat tagozata során kialakult sáv és a tetőkertek is. 

Az alábbiakban részleteiben bemutatom a tervezett létesítményt. 
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ÉPÜLETSZERKEZETEK: 

B e a v a t k o z á s  a  s z o m s z é d  é p ü l e t b e :   

A szomszédos Csapó utca 26 szám alatti épület alapfeltárása megtörtént. Az épület 

tégla alaptesttel és azon fallal készült. A felmérés szerinti alapozási mélység -3,40m. 

Miután épületünk magasabb lesz, mint a szomszédos épület gerince, kéményeinek 

magasítását az előírások szigorú betartása mellett el kell végezni. 

A Csapó utca 26. ingatlan téglakerítése a jelen beruházás telkén helyezkedik el. Annak 

lebontása nem elkerülhető. Az építés időszakában ideiglenes lehatárolás biztosítása 

szükséges, majd utóbb a tervezett létesítmény határfala képezi a térelhatárolást. A 

tervezett beavatkozás épületet nem érint!  

M u n k a g ö d ö r  m e g t á m a s z t á s :   

A munkagödör elhatárolás vegyes. A teherbíró talaj mélységéből következően a Csapó 

utca 26 mellett ~60cm fúrt cölöp megtámasztás készül zárt cölöpsorral. (réscölöp) 

méretrendjét, geometriáját a kivitelező saját szaktervezőjére támaszkodva készíti – 

építész terv magassági értékeinek szigorú betartása mellett! A réscölöpöt a terven 

jelölt módon ~2m hosszan be kell fordítani a Csapó utcai frontra (előzetes konzultáció 

alapján). Az utcai fronton, a délnyugati- és északnyugati fronton szádfal munkagödör 

megtámasztás készül a tervek szerint. A vásárcsarnok (északnyugati homlokzat) felőli 

részen a szádfal bennmaradó. Az északkeleti hosszhomlokzat mentén rézsűs 

munkagödör lehatárolás készül.  

A l a p o z á s :   

Az  épület 50cm vastag lemezalappal készült. A pillérek és a teherhordó vasbeton falak 

alatt 45 fokos teherátadási szög mellett 90cm-esre vastagodik.  Az épület felúszás 

elleni biztosítása annak tömege alól kinyúló lemezzel megoldott – tartószerkezeti 

dokumentáció szerint! Ennek vastagsága 50cm, kinyúlás mértéke 135cm. Az 

alaplemez és a felmenő pincei vasbeton falak vízzáró (VZ4) betonból készülnek! 
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T a l a j n e d v e s s é g  e l l e n i  s z i g e t e l é s :  

Lásd részletes szigeteléstechnikai műszaki leírásban. KT-É-502 – alépítményi 
szigetelési részlettervek, KT-É-503 – lábazati szigetelési részlettervek.  
 

T e h e r h o r d ó  f a l a k - p i l l é r e k - f ö d é m e k :   

Az épület pincei falai 30cm vastag vízzáró (VZ4) betonból készülnek. Ezeken a falakon 

a áttöréseket fokozott odafigyeléssel kell kivitelezni! A felmenő falak 20cm vastag 

vasbeton falak. A lépcsőházi vasbeton falak kialakítása 25 illetve 15 cm vastagok.  

A pillérek változó keresztmetszetűek. A pinceszinti pillérek d=50cm vastagságúak,  az 

északkeleti homlokzati főfalak alatt 40x60 as pillérek vannak r=20cm-es 

lekerekítéssel. A földszinten és az első emeleten az északkeleti homlokzati pillérek 

d=40cm keresztmetszetűek, míg a bentebb levők d=50cm-esek. A második emelettől 

kiindulóan d=40cm-esek. 

A födémek terheléstől függően eltérő vastagságúak. Pince és földszint feletti födém: 

26cm; 1., 2., 3. emelet feletti födém 24cm; 4. emelet feletti részben zárófödém 28cm; 

5. emeleti gépészeti szinti zárófödém 20cm.  

A rámpa 20 cm vastag vasbetonból készül oldalt kerékvetős kialakításban. A forgalom 

lámpával szabályzott.   

L é p c s ő k :   

Az épületben 1 lépcsőház található kétkarú kialakítással. A pihenők úsztatott 

kialakításúak – geometria tartószerkezeti tervdokumentáció szerint. A lépcsőkarok 

előregyártott kialakításúak. A felüléseknél (lásd részlettervek szerinti kialakítás) 

neoprén vagy azzal egyenértékű, kopogóhangot nem vezető kialakítású. A teherhordó 

fal és előregyártott lépcsőkar között ~1cm hézag készül. Fokozott figyelemmel kell 

lenni a burkolat-lábazat kialakításánál. A hézagot rugalmas fugázóval kell készíteni! A 

lépcsőgeometriákat a KT-É-201-es tervlap tartalmazza! 

A földszinti nagy üzlet szociális blokkjához egykarú lépcső vezet. Áthidalandó 

szintmagassá 125cm (15,625x30x8db. Burkolata kerámia, szegéllyel.   



képek a Csapó utca felől
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V á l a s z f a l a k :   

A tervezett létesítmény valamennyi helyén 7.5, 10, 12.5, ill 15 cm szerkezeti 

vastagságban szerelt válaszfalak készülnek, kétoldali gipszkarton építőlemez 

borítással. Egyes falak előtt 5 cm vastagságban szárazvakolat készül 2 rétegű 

gipszkarton borítással, lehetőség szerint rendszerkomponens alátétszerkezetek 

alkalmazásával. A konstrukciós összeállítás -bordázat mérete, szerkezete, gipszkarton 

rétegek vastagsága, száma, anyagjellemzője –normál, tűzgátló, impregnált-akusztikai, 

jellemzőit az alábbi ábra tartalmazza, mely a tervekre is felvezetett!  

Ü v e g f a l a k - p o r t á l s z e r k e z e t e k :   

A földszinten és az első emeleten a tervdokumentációban jelölt pozíciókban Jansen 

Economy 50 hőhidas acél portálszerkezet készül. A portálszerkezetet álmennyezet 

felett – mely álmennyezet bérlői koordináció alapján készül – rögzíteni illetve 

kitámasztani szükséges. A válaszfal bütük előtt lezáró borda készül. A befogott 10mm 

(5.5.2-Sunguard HP Neutral 61) 2 rétegű ragasztott-edzett sorolt üvegtáblák között 

~3mm rés tervezett. Az üvegtáblák fózolt-csiszolt éllel készül. Az üvegtáblák 

középbehajlása <10mm. A portál részét képezi - és rendszerében kezelendő - az 

üzletek detektívrácsai. A Sápi gyártmányból tervezett detektívrács TYPE S 160/45-L 

típusú, 25/35 mm „U” profilban fut. A rácshoz 45x45xváltozó szélességű födém alatt 

elhelyezett redőnyszekrény készül. Rácsok konszignációs jele: R1-R4. 

A portálhoz acél keretbe foglalt 10mm vastag (5.5.2) „emeletmagas” homokfúvott 

üvegfal kapcsolódik. Háttérszerkezete 20mm vastag rétegelt lemez, melyre az üveg 

teljes felületen ragasztott kivitelű.  

V í z s z i g e t e l é s e k :   

Talajvíznyomás, talajnedvesség elleni szigetelés: Az épület vízzáróságát szerlőbetonra 

készített, korlátozott repedéstágasságú, legalább VZ4 vízzárósági fokozatú (jav: VZ6) 

50cm vastag monoli vasbeton lemez és szintén VZ4 vízzárósági fokozatú (jav: VZ6) 

30cm vastag monolit vasbeton falszerkezet adja. A lemezalap és a faltestek határán a 

kivitelezhetőségből adódóan, tervezett munkahézag alakul ki. A munkahézagon a 

víznyomás hatására nedvesség bejutása várható. Ennek megakadályozására felületi 
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munkahézag profilszalag beépítése szükséges, amely kerülőutas vízgátlás elvén védi a 

mögöttes tereket! Munkahézag elhelyezésének szabályait lásd a szigetelési 

tervdokumentáció – talajban levő szerkezetek nedvesség elleni védelme c. fejezetében! 

A süllyesztékeknél a tartószerkezeti tervdokumentációben jelölt helyi munkahézagnál 

felületi munkahézag profilszalagot kell beépíteni. Amennyiben spontán-előre nem 

tervezett technológiai munkahézag alakul ki, akkor oda 2 sor duzzadóprofilt kell 

elhelyezni, a külső határoló oldaltó legalább 10cm távolságba! A csőáttörések 

nedvességvédelmét oly módon kell kialakítani, hogy a szigetelés értéke folyamatos és 

minden pontjában a csatlakozó felülettel azonos értékű legyen. A köpenycső és 

haszoncső közé víznyomással terhelt átvezetés esetén a belső hézagzárást gyűrűs 

tértömítés adja, a külső oldalon poliuretán kitt tömítés készül. Víznyomással nem 

terhelt pozícióban poliuretán kitt tömítés kerül. 

Porszárazsági követelmény esetén: Az elektromos és a kapcsoló helyiségekben és a 

liftelőtérben porszárazsági követelmény teljesítése szükséges. A porszárazsági igény 

biztosítására a védendő helyiségek talajjal érintkező padló és falfelületein 

talajnedvesség elleni modifikált bitumenes lemez szigetelés készül. A talajnedvesség 

elleni szigetelés anyaga öntapadó modifikált bitumenes lemez készül (pl: Dörken 

Delta-Thene). A talajnedvesség elleni szigetelést a használati víz elleni 

bevonatszigetelés nélküli kerámia burkolattal ellátott padlóburkolatok alatt is el kell 

készíteni. A falak kapilláris nedvességfelvételének megakadályozására a vasbeton falak 

alatt, azok elkészülte előtt a kitüskézett alaptest felületét terhelhető 

bevonatszigeteléssel kell ellátni. A bevonatszigetelést  a fel kontúrján mindkét 

irányban 10-10cm-t túl kell vezetni. A felületeket a bevonatszigetelés készítése előtt 

rendszerkomponens alapozóval kell kezelni.  

Használati víz szigetelés: A takarítószertárolóban és a hulladéktárolóban 2mm vastag 

MAPELASTIC cement-műanyag bázisú 2 komponensű használati bevonatszigetelést 

kell készíteni. Függőleges felületekre az előírások szerinti felvezetési magasságig 

(lábazat: padlóburkolat+20cm, falikút és annak 60cm-es környezetében falikút+30cm) 

szükséges a bevonatszigetelést felhordani. A bevonatszigetelés valamennyi hajlata 

12cm széles, rendszerazonos vértező sávot kap, a burkolati dillatációkat is ugyanezen 

helyeken rugalmas hézagképzéssel kell kialakítani. A padlóösszefolyó és a burkolat  



képek a piacparkoló felől
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között tartósan rugalmas szilikon kitt hézagképzéssel kell kialakítani. A kerámia 

lapburkolatot a bevonatszigeteléssel rendszerazonos rugalmas, vízzáró ragasztóba 

kell fektetni mind a padlón, mind a falakon; rendszerazonos fugázóval fugázni.  

Á l m e n n y e z e t e k :   

Jellemzően irodai kazettás álmennyezetek 60x60-as és 120x60-as méretrenddel, az 

álmennyezeti terveken jelölt pozícióban monolitikus sávokkal.  

A folyosói álmennyezetek monolitikus szerkezetek, 2 rtg. gipszkarton burkolati 

anyaggal, függesztett kialakítással, melyekben revíziós nyílásként 60x60-as, 102x60-

as elemek vannak. A levegő utánpótlás miatt ezek a folyosói szerkezetek a határoló 

falaktól 5cm-rel el vannak tartva. Az irodai terekben túlnyomórészt kazettás 

álmennyezet készül 60x60-as és 120x60-as méretrenddel peremeken monolitikus 

jelleggel.  

A vizesblokkokban Luxalon Linear sávos fém nyitott bordás álmennyezet készül. (pl: 

System overview 84r system 7063 – RM szálcsiszolt bevonattal).  Belmagasságuk 

2,40m.  A sávos álmennyezetbe rendszerkomponens energiatakarékos (opálüveg 

előtétes fényforrás) világítótestek kerülnek elhelyezésre. 

Kültérben a homlokzati síkból kiugró konzol álmennyezeteként Luxalon kültéri sávos 

fém álmennyezet készül. (pl: 150F (Al.0.6.) A Natural Finishes 7163) 

A gipszkarton álmennyezet fölött vezetjük az esetleges gépészeti szerelvényeket 

megfelelő akusztikai védelemmel ellátva. Az álmennyezetekben süllyesztett 

lámpatestek, gépészeti szerelvények, légtechnikai installációk kaptak helyet. 

Fokozott figyelmet kell fordítani a baromfibolt álmennyezeti kialakítására. Ügyelni kell 

arra, hogy az álmennyezeti térből semmi ne hullhasson alá. Az álmennyezeti 

fényforrások csak álmennyezetből kirekesztett-dobozolt formában készíthetők el. 

B u r k o l a t o k :  

Homlokzatburkolatok1: a homlokzaton  kerámia és DRYVIT burkolat készül.  

A kerámia homlokzatburkolat Creaton TONALITY beige sajtolt kerámiapanel, 

rozsdamentes acél tartószerkezetre rögzítve. A homlokzati díszítő betétek 

                                                 
1  1. számú melléklet tartalmazza a homlokzatok színtervét 
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rendszerkomponens Lisene – horizontálisan 3 osztatú panel- a homlokzati terveken 

feltüntetett helyeken. Egyes nyílászárók előtt a terven jelölt pozícióban Creaton 

Baguette beige 50/90mm-es enyhén íves elemek készülnek 150cm-enkénti 

megfogásokkal a sarkon egyedileg tervezett sarokkialakítással. A Baguette árnyékoló 

elemek 450mm-es méretrendűek, melyek rendszerkomponens tartószerkezetre 

soroltak, felépítésük: 450mm, 282mm, 282mm, 450mm. A nyílások bélletei 

gérbevágott beforduló kerámia elemek. A baguette elemek tartószerkezete egyedi RM 

acél vagy tüzihorganyzott szerkezet tartószerkezeti méretezéssel. 

Méretrend: a csapó utcai-délkeleti homlokzaton 90/30-as méretrend a jellemző; a 

hossz-északkeleti homlokzaton 75/30 méretrend a jellemző; a gépészeti 

felépítményen túlnyomórészt 75/30-as kiosztás készül. Az alsó peremeken az 

álmennyezethez igazodva RM acél szegély készül. Az elemek között horizontálisan 

szűkített, 2mm-es fuga készül („A” típusú tartószerkezet) azt az érzetet keltve, hogy a 

homlokzatburkolat sávos jellegű! Kivitelezés előtt a színeket a tervezővel egyeztetni 

szükséges! 

A délnyugati és az északnyugati homlokzatokon DRYVIT rendszer készül, homlokzati 

terven meghatározott színben, rendszerkomponens ragasztóval. Rétegrendje a 

következő: ásványi alapú ragasztóhabarcsba rakott 4 mm rácsosztású, műanyaggal 

bevont üvegszövet hálóra felhordott vékonyvakolat, expandált polisztirol hab 

homlokzati hőszigetelés, ásványi alapú ragasztóhabarcs polisztirol hab rögzítésére. A 

Csapó utca 26 és a létesülő épület közötti DRYVIT rendszer rögzítésénél a falazással 

egyidejűleg a hőszigetelő táblák rögzítését is meg kell oldani, az utólag nem 

szerelhető. A rögzítő tüskéket a fugákban rögzíteni szükséges. A földszinten a két 

épület közötti hézagot teljes keresztmetszetében kitölti a PS hab tábla (lásd KT-É-

503-as szigetelési tervdokumentáció), melyre a szigetelő lemezt ki kell hajtani!  

Kerámia burkolatok (vizes helyiségekben): kiegyenlített aljzaton ragasztott 

falburkolathoz igazodó 20/20; 30/30-as méretrendű mázas kerámia burkolat V-ös 

kopásállóságú hálós fektetéssel, fugázással. Az aljzaton kétkomponensű cementbázisú 

bevonatszigetelés készül, amelyen a bevonati rendszer saját ragasztójával (pl: Mapei 

Kerafloor) ragasztható a kerámia burkolat. Oldalfalakon Mapei Keraflex ragasztóval 

ragasztott. A fokozottan igénybevett vizesblokkok padlóburkolataként -mint az 
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üzletekhez tartozó közösségi wc-k, valamint az üzletházi foyer és az irodaszinti 

folyosók, kőporcelán (gress) lapburkolat készül. (a régi kopásállósági értékek szerint 

1-es) . Az első emeleti szociális blokkok esetében a fal- és padlóburkolatok között 

íves elem készítése előirányzott a takaríthatóság miatt. 

A lakások kerámia padlóburkolatai hálósan fektetett mázas kerámiák (pl: Zalakerámia), 

kopásállósága IV-es osztályú. A vizesblokkokban kétkomponensű cementbázisú 

bevonatszigetelés készül, amelyen a bevonati rendszer saját ragasztójával (pl: Mapei 

Kerafloor) ragasztható.  A munkapultok felett 60cm-es zónában –terven jelölt 

pozíciókban- 10x10-es méretrendű mázas kerámiaburkolat készül Mapei Keraflex 

rendszerrel ragasztva. 

Általános követelmények: Az összes helyiségben mind a vízszintes, mind a függőleges 

élek mentén nem penészedő tartósan rugalmas fugázást kell készíteni. Negatív élek 

találkozásánál is tartósan rugalmas fugázást kell alkalmazni. A pozitív éleken 

közönségforgalmi terekben alumínium élvédő profillal alakítandó ki, egyéb 

vizeshelyiségekben műanyag élvédő profil beépítése előirányzott.  A falburkolatok 

212,5cm-ig ajtó szemöldökmagasságig készülnek, fent kiegészítő bordürrel 

szegélyezve.   

Padlószőnyeg (irodaterekben): Az irodaterek burkolata DLW minőségű padlószőnyeg 

készül, 50x50 cm-es modul elemekből (kiosztás szerint 100x25 is alkamazható), 

UZIN-U 100 fixáló alkalmazásával, a tervező által meghatározott színből, 

szálirányosan, vagy sakktábla szálirányosan (esetleg egyszerű mintázattal) rakva. 

Meglévő felületet portalanítás után, diszperziós alapozóval kell kezelni (pl. UZIN-PE 

360). Előirányzott anyag: Desso LIBRA LINES modul szőnyeg 

Műszaki jellemzői: Tűzött, buklé, tűzés-szám: 158 000 db/m2, Polyscan Computer 

vezetőképes hátoldallal (108 Ohm alatti), Aquafil Alto Chroma 100% PA fonalból, teljes 

vastagság 5,5 mm, felső szál súlya 650 gr/m2, extra terhelési kategóriára, görgős-

bútorálló, Bfl-s1 (menekülő útra is alkalmas) tűzvizsgálati minősítéssel, 21 dB lépészaj 

csillapítással.  

Lábazat készítése (7 cm) a padlóburkolattal megegyező minőségű anyagból, Profilplast 

24443 lezáró profillal, a burkolattal egyező színben. 



 
 

 22

Alternatív anyag: STRUCTURA STEP modul szőnyeg. Csak sakktáblás fektetési mód a 

megengedett! A szőnyeg műszaki jellemzői: Tűzött, buklé, tűzés-szám: 217 000 

db/m2, Polyscan Computer vezetőképes hátoldallal (108 Ohm alatti), Invista Antron 

Excel SC 100% PA fonalból, teljes vastagság 6,0 mm, felső szál súlya 700 gr/m2, extra 

terhelési kategóriára, görgős-bútorálló, Bfl-s1 (menekülő útra is alkalmas) tűzvizsgálati 

minősítéssel, 22 dB lépészaj csillapítással. 

Kerámia falburkolat (földszint foyer, 1. emelet passzázs): A homlokzatburkolattal 

egyező minőségű Creaton kerámia falburkolat készül a fent említett 2 szinten a 

vertikális közlekedőmag előtt. Lásd KT-É-203-as tervlap; továbbiakban a 

belsőépítészeti tervlapok az iránymutatók. Alkalmazott típusok: Tonality és Tonality 

gerillt-horizontális bordás lapok. Rögzítése a homlokzati rögzítéshez képest 

alacsonyabb igényszintű, acél tartószerkezet. A széleken beforduló kerámiaburkolat 

készül; a bélletekben lemezburkolat készül.  

Sportpadló: lakásokhoz tartózó fittness teremben; nagy kopásállóságú, könnyen 

tisztítható sportpadló csúszásmentes kivitelben 6mm vastagságban (En428), 

rétegrendi felépítés: PL3 Pl: Grabo sport floors – Gymfit60 6161-es színben katalógus 

szerint.  

Pillérek lábazatburkolatai: 10cm magas roszdamentes acél lábazat szálcsiszolt 

kivitelben; a burkolat és lábazati elem között tartósan rugalmas fugázást kell 

készíteni! 

Elektromos helyiség padlója: Az elektromos helyiségek burkolataként Semperit 

gumiszőnyeg készül. 

Baromfibolt: tisztatértechnikai követelményeknek megfelelő minőségű padlóburkolat 

készül, a falak mentén íves, könnyen takarítható sarokelemmel, lábazattal! A 

burkolatba kivehetőkosaras bűzelzárós RM acél folyóka kerül elhelyezésre függőleges 

kivezetéssel – pl: ACO Edelstahl DN70. 

A padlóburkolat határokon burkolatváltó sín készül kerámia-kerámia; kerámia-

panelparketta; kerámia-padlószőnyeg között natur elox alumínium kivitelben. 

F e l ü l e t k é p z é s e k :   

Falfestések: jellemzően 2 rétegű diszperziós festés készül 2 réteg kiegyenlítő 

simításon. A homlokzati falszerkezeteknél párazáró glett anyag nem alkalmazható. A 
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nagy igénybevételű terekben –irodák- üvegszövet tapéta készítése előirányzott (pl: Sto 

Tex rendszerkomponens Sto Tex Coll diszperziós ragasztóval ragasztva 2 rtg 

diszperziós festéssel.  

Mennyezetfestések: falfestésekkel rendszerkomponens termékkel, alárendelt 

helyiségekben (pl: lépcsőház-menekülési útvonal; gépészeti tér). 

A fentiek mellett a részletes belső burkolati rendszerekről a belsőépítészeti 

tervdokumentáció rendelkezik. 

A c é l s z e r k e z e t e k :   

A kültéri fogódzók-korlátok RM acélból készülnek szálcsiszolt felülettel (konszig. jel: 

Lk1, Lk2). Az attikalezárásnál takaró címkék elhelyezése előirányzott. Belső korlátok 

porszórt festéssel készülnek a tervdokumentáció és konszignáció szerinti kialakítással, 

geometriával. Egyedi kialakítású orsótér pihenőoldali lezárásai készülnek konszignáció 

alapján. A menekülő lépcső korlátai helyszínen gyorsan szerelhető „elemes” kialakítású 

(konszig. jel: Lkb2.1, Lkb2.12). Az 1. emeletei korlátok elemes kialakításúak (konszig. 

jel: Lkb1.1-Lkb1.5). merevített sarokkal, sorolható módon készül. Fogódzója ellipszis 

alakú bükk faanyagú selyemfényű lakkal kezelve. Rögzítése laposacél szelvényre 

történik. 

A homlokzati árnyékoló előregyártott Hounterdouglas-Luxalon típusú (konszig. jel: 

L15) konszignációban jelölt színben. 

Á r n y é k o l ó  s z e r k e z e t :   

Árnyékoló lamella készül az ésszakkeleti homlokzaton a IV. emeleti terasz felett 

előregyártott „repülőszárny” keresztmetszetű alumínium szerkezetből – ritkított 

kialakítással. A konzolok, melyre a lamellák felülnek statikai számítás szerinti 

keresztmetszettel készül. A peremen 200mm-es kifelé forduló „U” profil lezárás készül 

3mm vastag porszórt lemezből. (konszig. jel: L15). Pozíciót lásd a homlokzatokon, 

tetőfelülnézeten. Pl: LUXALON Aerofoil 200AF  

L a p o s t e t ő :   

A lapostetők szigetelésére 2 rétegű modifikált bitumenes lemez hivatott, legalább 4-4 

mm vastagságú lemezek alkalmazásával. A csapadékvíz elleni szigetelés felső 
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rétegeként poliészterfátyol SBS betétes modifikált bitumenes vastaglemez, míg alsó 

rétegeként üvegfátyol betétes SBS modifikált bitumenes vastaglemez készítése 

tervezett.  

A lapostető szigetelési síkjairól a vízelvezetés gravitációs úton pontszerűen kialakított 

folyókákon keresztül történik. Ahol az épület kontúrján kívül esik, ott fűtőszál 

beépítése előirányzott. A szigetelést fogadó idom (pl: Italprolifi) elhelyezésére 

15x15cm-es kialakított a VB szerkezetben. A gépészeti felépítmények oldalára és a 

falakra legalább 30 cm magasságban fel kell vezetni a bitumenes lemezt! Ahol 

szükséges, a felépítményeknél vízelvezetési pontra lejtéskorrekciót kell végrehajtani! A 

szigetelési tükrök kialakítására, szigetelés műszaki specifikációjára, lapostető 

rétegrendre vonatkozó irányelveket az ide vonatkozó szigetelési tervdokumentáció 

tartalmazza!  

G é p é s z e t i  f e l é p í t m é n y e k - r á c s o k ,  a k n á k :   

A gépészeti felépítmények homlokzati rácsai TROX AWG alumínium anyagú belső oldali 

rovarhálós kialakítású gépészeti specifikáció szerint. A felvezetett bitumenes lemez 

vízszigetelés fémlemez szegéllyel védett. A gépészeti berendezések hangcsillapítása, 

födémen történő átvezetése az akusztikai műszaki leírással konform kialakítású. A 

csőátvezetéseket úgy kell megoldani, hogy az megfeleljen az akusztikai műszaki 

leírásban foglaltaknak!  

A gépészeti légaknákat légzáró módon le kell zárni és biztosítani a továbbiakban a 

csatlakozó idom rögzítését a gépészeti műszaki leírásban taglaltak szerint! A 

gépészeti szerelvények szintközi átvezetésénél figyelembe kell venni a tűzszakasz 

határokat és az arra vonatkozó előírások szerinti biztonságot biztosítani kell!  

A k u s z t i k a i  r é t e g e k :  

Az épületben beépített rétegek úsztatott padlószerkezettel készülnek, egységesen – az 

előírt dinamikai merevségi igényt kielégítő -15 mm üvegszálas hangszigetelés 

beépítésével. Az 5. szinti gépház légtechnikai berendezésinél a gépek gyári belső 

rugalmas ágyazásán –és az említett úsztatáson– túl a -kapcsolódó szerkezetektől 

rugalmasan elválasztott- gépalapok alatt beépítésre kerülő 30 mm SPL gumilemez 

sávokkal teljesíthetők az akusztikai követelmények. A gipszkarton építőlemez  
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burkolatú szerelt válaszfalak bélésének kialakításánál a helyiségek közötti vonatkozó 

követelményszintek biztosítandók. A homlokzatokon tervezett szerkezetekkel a 

szükséges hanggátlási követelmények szabvány szerint teljesítendők. Minden esetben 

az akusztikai műszaki leírásban foglaltak az iránytadók!  



a Csapó utca felőli nézet



nézetek



részletek





környezet



 
 

 31

ÉPÜLETSZERKEZETEK KIALAKÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS MINŐSÉGI 
KÖVETELMÉNYEI: 
 
Az épületbe csak olyan anyagok (gyártmányok) építhetők be, amelyek a vonatkozó 

műszaki rendeletek (OTÉK, OTSZ, stb.) előírásait kielégítik, szabványos (MSZ, ill. DIN)-, 

és eseti követelményeket (funkcionális, beépítési, alakváltozási, épületfizikai, 

tartóssági, stb.) igazoló, megfelelő minőségi bizonylattal és magyarországi alkalmazási 

engedéllyel rendelkeznek. Tűzvédelmi kategória igazolásánál szükséges akreditált 

minősítő intézet által kiadott bizonylat és érvényes építőipari műszaki engedély ( ÉME )  

- illetőleg Európai Uniós csatlakozást követően 3/2003. Korm. Rend. alapján, hatályos 

E.T.A. minősítésű műszaki engedély.  

 

A kiviteli dokumentációban (tervekben, kiírásban, műszaki leírásban) közölt 

valamennyi megoldás teljeskörű szabványos kivitelezése Generálkivitelező (Vállalkozó)  

vállalásának tárgya. Minden olyan műszaki (technológiai, funkcionális, szerkezeti vagy 

esztétikai jellegű) megoldás, amely a tervben ugyan nem szerepel (vagy nem szerepel 

kiemelten), de az épület szabványos (MSZ, DIN) létrehozásához, hatósági átvételéhez, 

üzembe helyezéséhez, üzemszerű működtetéséhez, rendeltetésszerű használatba 

adásához, használatához és garanciális felelősségvállalásához szükséges – a 

Generálkivitelezői vállalás tárgyát képezi. 

  

A kivitelezést a jelen dokumentációban közölt anyagok, szerkezetek, technológiák, 

gyártmányok és termékek alkalmazásával / beépítésével kell végezni, de Vállalkozónak 

egyes esetekben lehetősége van – indokoltan célszerű alkalmazástechnika, magas 

szintű kivitelezési gyakorlat, vagy beszerzési szempontok alapján – alternatív 

javaslatok tételére, amennyiben azok a megjelölteknél jobb, vagy legalább azokkal 

azonos műszaki-esztétikai színvonallal, beépítési és használati követelményekkel 

rendelkező anyagok, gyártmányok, technológiák. Ilyen javaslat esetén Vállalkozó 

indoklása mellett – eltérési nyilatkozat – közölje az általa javasolt anyag, termék, 

alkalmazott műszaki megoldás referenciáit, ill. az ajánlott szerkezet és anyag minden 

vonatkozó, fontosabb műszaki paraméterét. A kiviteli tervektől eltérés kizárólag  



pinceszinti alaprajz

helyszínrajz



földszinti alaprajz

1. emeleti alaprajz

4. emeleti alaprajz



részmetszetek
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ZÁRSZÓ: 
Végigtekintve a tervezés „mézes heteitől” az átadásig eltelt időszakon, olyan, a 

jelenlegi beruházási, kivitelezési metódus miatt megkerülhetetlen, küzdelmes hónapok 

emlékei merülnek fel bennem, mikor szinte napról napra vívott csatákkal, vitákkal 

kellett közelíteni egymáshoz a megálmodott, és a megfelelő felügyelet nélkül spontán 

módon létrejönni próbáló valóságot. Hangsúlyozom, megkerülhetetlen folyamat ez, 

melynek során nem csak az ősz szálak szaporodnak a tervező halántékán, hanem 

sajnos azon gondolatok, kimódolt részletek, építészeti megoldások is, melyek sajnos 

megmaradnak a tervező-asztalnak, nem öltenek „cement szagú” testet. Gyorsan 

halványuló emlékű küzdelem ez az építész, a beruházó, a kivitelező, a hatóságok 

között, melynek értelmet egyedül az ad, ha a végeredmény bátran felvállalható 

produktum, mely a szükségszerű alkuk után is értelmezhető mértékben őrzi a 

skiccpauszra vetett első vonalak szándékait. Hitem szerint pedig vállalható, az eredeti 

koncepcionális felvetésekre hiteles válaszokat adó épület született. 

Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!2  
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FÜGGELÉK: 
HOMLOKZATOK SZíNTERVE _ 1. SZ. MELLÉKLET 

A homlokzaton beige és Perlgrau kerámia panelek lettek volna Tervezői elképzelés 
szerint, ahogy azt a színterven megálmodtuk. A nagy tömeg kapta volna a világos 
tónusú burkolatot –az idők során a levegő szennyezettsége miatt ez a szín tompult 
volna-, az első emeleti konzolos doboz pedig a sötétebbet. Az emeleti felületeken a 
tömör hatás ráerősítése miatt baguette kerámia elemeket terveztünk be. Vizuálisan 
kialakult volna a földszinti csupa üveg sáv felett, egy szinte tömörnek ható „szoknya”. 
 
Az üveg színe enyhe kékes árnyalatban jelent meg gondolatainkban. Itt jegyezném 
meg, hogy azóta már sokkal ritkább bordarendszert, nagyobb üvegtáblákat 
alkalmaznék, az léptékében jobban illett volna a házhoz. 
 
A Vásárcsarnok felé eső bütü és a tűzfal törtfehér színű Dryvit Putz vakolatot kapott. 
/Ezt a tűzfalat humanizálta volna elgondolásaim szerint a 2. emeleti teraszról leomló 
úszó növények zöldje./ A tűzfal finom töréseivel, fény-árnyék hatásaival és a lemenő 
nap fényében fürdőző szomszédos kémények rajzolatával mindig változó képet, 
„árnyjátékot” mutat az arra tévedőnek.  
 










