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1. Módszertani útmutató 

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a címlapon feltüntetett ingatlanon 

található iskola (hrsz: 17793/1) részleges felújítása és ugyan azon a 

helyrajzi számon található ingatlanon parkoló, közbenső zöld kert és 
sportpálya kialakítása. 

Az egyes feladatok pontos definiálása érdekében bevezetjük a Funkció 
Hierarchia Definíció (FHD) fogalmát, az alábbiak szerint. Minden szinten 

lévő funkcióhoz kizárólag a hozzá közvetlenül kapcsolósó definíciót adjuk 
meg. A részletesebb specifikáció a további szinteken történik. Az 

ajánlattevőnek jelen dokumentum mellékleteként átadott xls(x) táblázat 
kitöltésével kell megadnia a projektre vonatkozó árajánlatát. 

0
Timár utcai iskola 

felújítása

1
Épület felújítás

2
Épület gépészeti 

felújítás

3
Külső tér felújítás

4
Szolgáltatói ügyek & 

adminisztráció

 

1. ábra Közbeszerzés tárgyának meghatározása FHD alapján 

Az egyes fogalmak definíciója (ahogy jelen dokumentumban értelmezzük): 

 

ID Megnevezés Meghatározás 

0 Timár utcai 

iskola felújítása 

Az iskola felújítás az épületre és a 

továbbiakban meghatározásra kerülő további 
területekre ill. a hozzájuk kapcsolódó 

tervezési és egyéb adminisztrációs feladatok 
ellátására terjed ki.  

tekintettel arra, hogy az épület felújítása nem 
az egész épületre terjed ki, ezért a  

felújítandó (használt) és a nem felújítandó 
(használaton kívüli) területeket egymástól 

tűzgátló elválasztással el kell választani. Erre 
az adott részen részletesen kitérünk. 

A felújítás terjedelme az alábbi: 
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ID Megnevezés Meghatározás 

 iskola épület – területi részlegességgel 

 épületgépészeti felújítás1 

 külső terek kialakítása 

 kapcsolódó közmű és hatósági ügyek, 
tervezés & adminisztráció 

1 Épület felújítás Magának az iskolaépületnek (továbbiakban: 

épület) (1036. Budapest, Timár u 16.) az 
épületszerkezeti külső és belső felújítását 

jelenti, a későbbiekben meghatározott 
területi (lokáció) és szakmai tartalommal. Ez 

magába foglalja az elhasználódott ill. sérült 
belső és külső terek és felületek feltárását, 

helyreállítását és olyan átalakításokat 
amelyek nem építési engedély kötelesek. 

2 Épületgépészeti 

felújítás 

A főépületben található ill. ahhoz közvetlenül 

kapcsolódó, az épület ill. kapcsolósó 
létesítmények rendeltetésszerű használatát 

lehetővé tevő, az épülethez szervesen 
kapcsolódó elsősorban közmű jellegű 

rendszerek megtervezése, felújítása, 
kivitelezése. 

3 Külső tér 

felújítás 

A főépülettel azonos helyrajzi számon lévő 

1036. Budapest, Pacsirtamező u. 21. számú 
épület elbontásáról ajánlatkérő külön 

gondoskodik. Ajánlatkérő ezt a területet az 
adott helyen részletezettek szerint adja át 

kivitelezőnek a szabad tér funkcionális 
kialakítási igényét figyelembe véve. 

4 Szolgáltatói 
ügyek & 

adminisztráció 

Az épület műszaki használatba vételéhez 
szükséges szakhatósági megfelelőségi 

dokumentumok előállítása. 

Valamennyi közmű és egyéb rendszerek 

ingatlanra belépési pontjától való 

megtervezése, dokumentálása. Energia és Jel 
típusú rendszerek megtervezése és a 

                                    
1 Az épületgépészeti felújításnál figyelembe kell venni, hogy a beépítendő eszközök (első 

sorban a központi elemek) a teljes épület infrastrukturális kiszolgálására legyenek 

képesek. Pl. a hőközpontot, gerincvezetékeket, közműszolgáltatásokat a végállapotra kell 

méretezni és kivitelezni. 
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ID Megnevezés Meghatározás 

kivitelezés, valamint a megfelelőség 

dokumentálása. 

Épület-felújításról építési napló vezetése az 

ÉTDR logikának megfelelően, de nem abban. 
Az erre vonatkozó elektronikus minta 

dokumentumot a nyertes ajánlattevőnek 
adjuk át. 
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1.1. Épület felújítás 

Az FHD 2. szintjén helyezkedik el az Épület felújítási funkció 

dekompoziciója, az alábbi tartalommal. 

 

 

2. ábra FHD – Épület felújítás tartalma 

Az egyes fogalmak definíciója (ahogy jelen dokumentumban értelmezzük): 

 

ID Megnevezés Meghatározás 

1.1 Épület belső 
felújítás 

Az épületen belül található épületszerkezeti 
elemek állagának meghatározása és a 

specifikációnak megfelelő felújítása. Ebbe a 
kategóriába tartozik a sérült falfelületek 

javítása, fal, aljzat, plafon infrastruktúra 
kialakítást követő helyreállítása, 

burkolófelület képzés. 

Ide tartoznak az épületen belül található 

nyílászárók javítása vagy cseréje. 

1.2 Épület külső 
felújítás 

Az épületet határoló szerkezeti elemek  
állagának meghatározása és a 

specifikációnak megfelelő felújítása.  
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ID Megnevezés Meghatározás 

Az épületet a külső tértől elhatároló 

nyílászárók javítása vagy cseréje ebbe a 
csoportba tartozik. Ide tartozik az aula (015) 

héjszerkezetének cseréje is. 

 

1.1.1. Épület belső felújítás 

Az FHD 3. szintjén helyezkedik el az Épület belső felújítási funkció 
dekompoziciója, az alábbi tartalommal. 

 

 

3. ábra FHD - Épület belső felújítás 

Az egyes fogalmak definíciója (ahogy jelen dokumentumban értelmezzük): 

 

ID Megnevezés Meghatározás 

1.1.1 Festés / mázolás Ide tartozik az épület belső tereiben a falak 

és plafon festés előtti előkészítése (pl. 
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ID Megnevezés Meghatározás 

csiszolás, glettelés stb.), a felületek többszöri 

(szükség szerinti festése. Ajtók, ablakok és 
egyéb szerkezeti elemek szükség szerinti 

mázolása. Bele értve annak előkészítő 
munkáit és a visszajavítás utáni műveleteket 

is. 

1.1.2 Padlózat és 
csempézés 

Épület belső tereiben a padlózat kialakítása, 
bele értve az ehhez kapcsolódó felület 

előkésztő és befejező munkákat is. 

Ilyenek pl.  

 hidegburkolás – pl. konyha 

 műgyanta felületképzés – minden 

oktatási ill. közös tér 

 laminált lap burkolás (tanári 

helyiségek) 

1.1.3 Belső 
nyílászárók 

Az épületet határoló ablakok és ajtók 
nem ide tartoznak! 

Belső nyílászárók szerkezeti ellenőrzése, 
javítása, cseréje, megszüntetése ill. újak 

beépítése. Ebből következően ide tartozik a 
belső nyílászárók kibontása is. A 

nyílászárókhoz tartozó asztalos és lakatos 
jellegű tevékenységek ide tartoznak, de a 

festés, mázolás nem. Az az 1.1.1 FHD-hez 
tartozik2.  

1.1.4 Kőműves 

munkák 

Belső sérült falfelületek leverése, 

helyreállítása. Nyílászárók kibontás utáni 
falazat helyreállítás, él kialakítás. Szabad 

nyílások és nyílászárók áthidalóinak 
beépítése. Aula és udvari bejárat feltöltés, 

betonozási munkák.  

1.1.5 Egyéb munkák Építés törmelék és egyéb hulladék 

kitermelése, konténerbe helyezése, 

elszállítás. Megtervezett anyagok megfelelő 
ütemezésben történő beszerzés, raktározása, 

kiadása. 

Máshová nem sorolt munkák. 

                                    
2 Ezt azért hangsúlyozzuk, hogy a feladatot és az ahhoz tartozó költségeket az adott FHD 

pontnál kell megadni az árajánlat xls(x) táblázatában. 
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Egy jellemző cserélendő és javítandó 

 nyílászáró elemet (FHD 1.1.3), 

 radiátort (2.9.4) 

 falazatot (1.1.1 és 1.1.4) 

mutat az alábbi ábra. 

 

 

4. ábra Épületállag 

 

1.1.2. Épület külső felújítás 

Az FHD 3. szintjén helyezkedik el az Épület külső felújítási funkció 
dekompoziciója, az alábbi tartalommal. 

 



 

 

12 

 

 

5. ábra FHD - Épület külső felújítás 

Az egyes fogalmak definíciója (ahogy jelen dokumentumban értelmezzük): 

 

ID Megnevezés Meghatározás 

1.2.1 Festés / mázolás Ide tartozik az épület külső felületein a falak 
festés előtti előkészítése (pl. csiszolás, 

glettelés stb.), a felületek többszöri (szükség 
szerinti festése. Ajtók, ablakok és egyéb 

szerkezeti elemek szükség szerinti mázolása. 
Bele értve a visszajavítás utáni műveleteket 

is. 

1.2.2 Külső héjazat Az épületet határoló tetőszerkezet: 

 cserépfedés, 

 lapos tetős részek 

ellenőrzése, szükség szerinti javítása, 

 átrium (015) teljes tetőszerkezetének 
cseréje (tartószerkezet szükséges 

ellenőrzése és megerősítése). 
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ID Megnevezés Meghatározás 

Ide tartozik az adott fedési elem és az épület 

falazata közötti bádogozási munkák is, de a 
csapadékvíz elvezetés nem. (lsd. 2.3.4) 

1.2.3 Külső 

nyílászárók 

Az épületet határoló ablakok és ajtók 

tartoznak ebbe a csoportba. Nyílászárók 
szerkezeti ellenőrzése, javítása, cseréje. (Az 

adott helyen elhelyezettel megegyező 
szerkezetű és megjelenésűre.) Ebből 

következően ide tartozik a külső nyílászárók 
kibontása is. A nyílászárókhoz tartozó 

asztalos és lakatos jellegű tevékenységek ide 
tartoznak, de a festés, mázolás nem. Az az 

1.2.1 FHD-hez tartozik. 

1.2.4 Kőműves 
munkák 

Külső sérült falfelületek leverése, 
helyreállítása. Nyílászárók kibontás utáni 

falazat helyreállítás, él kialakítás. Szabad 
nyílások és nyílászárók áthidalóinak 

beépítése. 

1.2.5 Egyéb munkák Építés törmelék és egyéb hulladék 

kitermelése, konténerbe helyezése, 
elszállítás. Megtervezett anyagok megfelelő 

ütemezésben történő beszerzés, raktározása, 

kiadása. 

Máshová nem sorolt munkák. 
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1.2. Épület gépészeti felújítás 

Ebbe a funkciócsoportba tartozik az épület infrastrukturális ellátása, bele 

értve a biztonsági és megfigyelő rendszerek funkciókat is. 

 

 

6. ábra FHD – Épület gépészeti felújítás tartalma 

Az egyes fogalmak definíciója (ahogy jelen dokumentumban értelmezzük): 

 

ID Megnevezés Meghatározás 

2.1 Áramellátás Az ingatlan két áramellátási ponttal 
rendelkezik – Timár u 16. – tervezett 

3*40A, Pacsirtamező u. 21. – tervezett 
3*50A. 

Betáplálási ponttól kezdődően a 

gerincvezetékek kiépítés a nem használt 
területek beállási pontjáig. Mellékágak és 

szerelvényinek kiépítése. Szakaszolók és 
tűzvédelmi főkapcsoló(k) beépítése. 

2.2 Víz ellátás Az ingatlan két vízellátási ponttal (vízmérő) 
rendelkezik – Timár u 16. – az épület 

pincéjében. Innen történik a teljes épület 
vízellátása. A felújítás során felül kell 

vizsgálni a meglevő hálózatot. Ahol 

műszakilag indokolt ki kell cserélni a 
vezetékeket és az új igényeknek megfelelő 

hálózatot kell kialakítani. A második 
betáplálási pont a Pacsirtamező u. 21 



 

 

15 

 

ID Megnevezés Meghatározás 

pincéje, ahonnan a kerti rész vízellátását 

biztosítjuk. Itt is úgy kell eljárni, hogy a 
nem használt területekre a felállási 

pontokat fel kell vinni és gondoskodni kell 
ezen ágak fagyvédelméről. 

2.3 Vízelvezetés Ez jelenti a „normál” szennyvízcsatorna 

felújítását és / vagy kiépítését a 
közműcsatornára való csatlakozási pontig, 

ill. a konyhatechnológiához kapcsolódó 
kültéri zsírfogóból a szennyvíz Pacsirtamező 

utcai csatlakozási pontig való kiépítését. Ide 
tartozik továbbá az épület csapadékvíz 

rendszerének felülvizsgálata és szükség 
szerinti javítása vagy cseréje. 

2.4 Szellőztetés A természetes szellőztetés mellett a gépi 

szellőztetés megoldása a konyha, étkező és 
mellékhelyiségek vonatkozásában. 

2.5 HMV A használati melegvíz előállítása lokálisan 
elektromos bojlerek felhasználásával 

történik. Három terület került 
meghatározásra: 

1. fsz és 1. emelet mellékhelyiségek 

2. konyha és 1. emelet szaktanterem 

3. pince öltözők 

2.6 Konyhatechnológia Tálalókonyha kialakítása az igények és a 
jogszabályi környezet figyelembe vételével. 

2.7 IT, biztonság-

felügyelet 

Informatikai hálózat kiépítés – vezetékes és 

WIFI, bele értve egy IT oktatótermet is. 
Riasztó, kamera és beléptetőrendszer 

kiépítése. Belső hangosító rendszer 
megvalósítása. 

2.8 Épület védelem és 
felügyelet 

Villámvédelem és berendezései. Tűzjelző 
érzékelők és átjátszó központ. 

2.9 Fűtés Az épület fűtését a tervek szerint saját 

hőközpont biztosítja, gázkazánok 
segítségével. A hőközpont és a hőleadó 

eszközök (radiátorok) új kiépítésű. A fűtési 
(gerinc)vezetékek felhasználásra kerülnek, 
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ID Megnevezés Meghatározás 

a szükséges átalakításokat és javításokat 

figyelembe véve. 

Tekintettel arra, hogy a gáz felhasználása 

csak ezen a ponton történik, ezért a 
gázvezeték kiépítése is. ehhez a funkcióhoz 

kapcsolódik. 

 

1.2.1. Áramellátás 

 

Az FHD 3. szintjén helyezkedik el az Áramellátás felújítási funkció 

dekompoziciója, az alábbi tartalommal. 

 

 

7. ábra FHD – Áramellátás 

 

Az egyes fogalmak definíciója (ahogy jelen dokumentumban értelmezzük): 
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Az alábbi ábrák a vezeték típusú rendszerek gerincvezetékének 

elhelyezkedését mutatja. A gerincnyomvonal 6 db 36 mm átmérőjű csővet 
tartalmaz, az alábbi funkciókkal: 

 energia vezetékek (230V, 400V) – 3 db 

 jel vezetékek – 1 db 

 tűzjelző vezetékek – 1 db 

 tartalék – 1 db 

 

 

8. ábra Gerincvezeték nyomvonala a pincében (Áram és jelkábelek) 
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9. ábra Gerincvezeték nyomvonala a földszinten (Áram és jelkábelek) 
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10. ábra Gerincvezeték nyomvonala az emeleten (Áram és jelkábelek) 

 

11. ábra Gerincvezeték nyomvonala a B2 betáplálási ponttól (konyha 

áramellátása) 
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ID Megnevezés Meghatározás 

2.1 Áramellátás Az ingatlan két áramellátási ponttal 

rendelkezik – Timár u 16. – tervezett 3*40A, 
Pacsirtamező u. 21. – tervezett 3*50A. 

Betáplálási ponttól kezdődően a 
gerincvezetékek kiépítés a nem használt 

területek beállási pontjáig. Mellékágak és 
szerelvényinek kiépítése. Szakaszolók és 

tűzvédelmi főkapcsoló(k) beépítése. 

2.1.1 Betáplálási / 
merési pont 

A szolgáltató által biztosított betáplálási 
ponton a mérőóra fogadó rész és a hozzá 

kapcsolódó biztonsági és elosztó 
szerelvények felszerelése és 

üzembehelyezése.  

Bertáppont1: Timár u. 16. 3*40A 

Betáppont2: Pacsirtamező u. 21. 3*50A 

A B2-ről történik a konyha terület 

áramellátása. 

Biztosítani kell, hogy a teljes elektromos 
hálózat áramtalanítása (mindkét pont) 

egyetlen helyről – Timár 16. – legyen 
megoldva. 

2.1.2 Gerinchálózat Az energia, jel és tűzjelző hálózat 
gerinchálózata azonos nyomvonalon épül ki, 

elkülönült csatornában. A gerinchálózat 
átnyúlik a használaton kívüli területre. A 

használtban lévő területet késes biztosíték 
(táblával) kell elválasztani a nem használt 

területtől.  

2.1.3 Aktív elemek A gerinchálózatot és a mellékágakat az aktív 
elemek választják el. Minden tanterem 

folyosó bejárata felett kapcsolótábla kerül 
elhelyezésre, az adott helység 

teljesítményének megfelelő 
kismegszakítókkal. 

Ide soroljuk az egyes helyiségek beépített 
fényforrásait is. 

2.1.4 Mellékágak AZ egyes helyiségekben kiépítendő hálózat, 

ami a tantermek és tanári területek esetében 
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ID Megnevezés Meghatározás 

230V, USB és CAT5 csatlakozós parapet 

csatornás kiépítést jelent. 

A konyhai területre vonatkozó kiépítés külön 

kerül meghatározásra. 

2.1.5 Passzív elemek AZ egyes helyiségek világítás kapcsolóelemei 
és aljzatok. Ha egy helyiségben 2-nél több 

világítótest kerül elhelyezésre akkor több 
áramkörös kapcsolót kell alkalmazni.+ 

 

1.2.2. Vízellátás 

A vízellátást alapvetően azért kell átépíteni, mert az egyes vizes terek 

átépítésre kerülnek a korszerű igényeknek megfelelően. 

 

12. ábra FHD – Vízellátás 

Az egyes fogalmak definíciója (ahogy jelen dokumentumban értelmezzük): 

 

ID Megnevezés Meghatározás 

2.2.1 Betáplálási / 

mérési pont 

Víz1 – Timár u. 16. Pince – P07 helyiségben. 

A mérőóra utáni bogadó szakaszt 

nyomásszabályzós vízszűrővel és egyedi 
vízvételi lehetőséggel kell ellátni.  

Gondoskodni kell az itt elhelyezett eszközök 
fagyvédelméről. 
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ID Megnevezés Meghatározás 

  

 

13. ábra FHD – Vízellátás 

2.2.2 Csővezeték és 
szerelvényei 

A vizes blokkok új elrendezéséhez igazodóan 
kell átalakítani a vízvezeték rendszert, a 

későbbiekben bemutatott igényeknek 
megfelelően. A vezeték kiépítésénél 

figyelembe kell venni a szakaszolhatóságot, a 
víztelenítési lehetőséget és a fagyveszélyes 

helyeken gondoskodni kell a megfelelő 
szigetelésről. Csak olyan vezeték elemeket és 

szerelvényeket szabad beépíteni amelyekre a 
gyártó legalább 10 év garanciát ad vagy erre 

vonatkozóan van ilyen gyakorlati tapasztalat. 

2.2.3 Szaniterek Jellemzően Alföldi porclán vagy azzal 
kompatibilis kerülnek termékek 

felhasználásra. (WC, mosdó), WC öblítő – 
Geberit vagy azzal kompatibilis külső fali 

tartály.  

2.2.4 Szerelvények Mosdók esetében IKEA vagy azzal 

kompatibilis csaptelepek kerülnek 
beszerelésre. 

Minden vízvételi ponton sarokszelepet kell 

elhelyezni annak érdekében, hogy az adott 
szaniter elem önállóan kizárható legyen a 

rendszerből. 
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ID Megnevezés Meghatározás 

 

 

1.2.3. Vízelvezetés 

A vízelvezetés feladata az épületen belül keletkező használati hideg és 

melegvíz valamint az épület külsöjét érő csapadék összegyűjtése és 
elvezetése a csatornába. 

Ezt figyelembe véve az épület az alábbi csatorna elemekkel rendelkezik: 

 használati víz csatorna 

 csapadékvíz csatorna 

 konyhai „zsíros” víz csatorna. 

 

14. ábra FHD – Vízelvezetés 

Az egyes fogalmak definíciója (ahogy jelen dokumentumban értelmezzük): 
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ID Megnevezés Meghatározás 

2.3.1 Közművezeték 
csatlakozási 

pont 

Az épület közműcsatornára csatlakozási 
pontja a használati víz csatornák és a 

csapadékvíz csatornák egyesítése után kerül 
rácsatlakoztatásra a Pacsirtamező utcában 

futó közcsatornára. 

A lebontandó épület (nem része az 

ajánlatkérésnek) önálló közműcsatorna 

csatlakozási ponttal rendelkezik. Ide 
kizárólag a beépített zsírfogón keresztülfolyó 

konyhai szennyvíz kerül becsatlakoztatásra. 

  

 

15. ábra Épület szennyízcsatorna 

rácsatlakozási pontja (P06/a) 

2.3.2 Szennyvíz 

vezeték 

A vizes blokkok ill. konyhai átépítésnek 

megfelelően kell kialakítani a vízelvezetési 
lehetőségeket, az adott igénybevételnek 

megfelelő minőségű csővel ill. szerelvénnyel. 
A falon futó vezetékeket minden esetben 

megfelelő rögzítőelemek felhasználásával 
gondosan rögzíteni kell a falhoz. A 

csővezetékbe minden indokolt helyen 

tisztítónyilást kell beépíteni annak 
érdekében, hogy a tisztítási művelet a 

csőhálózat megbontása nélkül végrehajtható 
legyen. 
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ID Megnevezés Meghatározás 

2.3.3 Zsírfogó A konyhai használati víz elvezetése nem 

közvetlenül történik, hanem egy zsírfogón 
keresztül, melynek kapacitása legalább 2 

l/sec. A zsírfogó az épület tűzfalánál a 
konyhai be/kijáratnál kerül elhelyezésre. A 

telepítés során gondoskodni kell a 
fagymentesítésről. 

  

 

16. ábra Zsírfogó elhelyezése a konyhai 
gazdasági bejárat rampája alatt 

2.3.4 Esővíz elvezetés A vízszintes és függőleges csapadékvíz 
elvezető csatornákat felül kell vizsgálni és 

ennek eredményének megfelelően el kell 

végezni a karbantartási, javítási és csere 
feladatokat. 

 

1.2.4. Szellőztetés 

Itt csak azokat a szellőztetési feladatokat emeljük ki amelyeknél nem 
elégséges a nyílászárós megoldás, hanem gépi szellőztetésre van szükség. 
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17. ábra FHD – Szellőztetés 

Az egyes fogalmak definíciója (ahogy jelen dokumentumban értelmezzük): 

 

ID Megnevezés Meghatározás 

2.4.1 Konyhai 

szellőztetés 

Sem a konyha sem a fehér mosogató nem 

rendelkezik közvetlen szabadtérbe nyíló 
ablakkal, ezért a szellőztetést gépi úton kell 

megoldani. A konyhai tér szellőztetésére 
kiépített berendezés van, amelyet azonban 

méretezéssel ellenőrizni kell. A 
fehérmosogató tér szellőztetése nincs 

megoldva. 

  

 

18. ábra Konyhai szellőztető vezeték és motor 

2.4.2 Étterem 
szellőztetés 

Az étterem (aula – 015) szellőztetését 2 db 
nyitható tetőablak és egy gépi szellőztető 

biztosítja. Az ablakok nyitását a jelenlegi 
kéziről motorikussá kell alakítani a fedés 

cseréjekor. A gép szellőztetés működését 
ellenőrizni és ha szükséges javítani kell. 
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ID Megnevezés Meghatározás 

  

 

19. ábra Szellőzőrács, nyitható ablak - 015 

2.4.3 Pince-öltöző 

szellőztetés 

A pincében elhelyezett öltöző, mosdó és 

mellékhelyiség szellőztetését gépi 
rásegítéssel kell megoldani, a helyiségek 

jellegének megfelelően. 

2.4.4 Mellékhelyiség 
szellőztetés 

Ez az alábbi területeket jelenti: 

 fsz – lány/fiú – gépi – tető 

 fsz – konyha mellett – ablak+gépi 

 

1.2.5. HMV 

A használati melegvíz (HMV) szolgáltatás helyi elektromos bojlerekkel kerül 
megvalósításra, az alábbi területeken elhelyezett, megfelelően méretezett 

tároló eszközökkel: 

 Konyhai terület + emelet szaktanterem 

 fsz és emeleti vizesblokk 

 pince öltözők 
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20. ábra FHD – Használati melegvíz ellátás 

Az egyes fogalmak definíciója (ahogy jelen dokumentumban értelmezzük): 

 

ID Megnevezés Meghatározás 

2.5.1 Konyhai HMV A melegvízbojlert úgy kell méretezni, hogy az 
el tudja látni a fehérmosogató, üzemi edény 

mosogató és a konyha fölötti 
szakoktatóterem 2 mosdós igényét. 

2.5.2 Mellékhelyiség 

HMV 

A melegvízbojlert úgy kell méretezni, hogy az 

el tudja látni az összesen 12 mosdó melegvíz 
igényét. 

4.5.3 Pince – öltöző 
HMV 

A melegvízbojlert úgy kell méretezni, hogy az 
el tudja látni az összesen 4 mosdó és 2 

zuhanyozó melegvíz igényét. 

 

1.2.6. Konyhatechnológia 

A találó konyha berendezésekkel való felszerelése nem tárgya jelen 
közbeszerzési eljárásnak. A nyertes ajánlattevő feladata azonban a 

részletesen specifikált konyha, fehérmosogató, kapcsolódó öltöző és az 
étteremhez kapcsolódó kiszolgáló rész kivitelezése. Ezért a 

konyhatechnológiai rész is részletesen bemutatásra kerül a megfelelő 
infrastrukturális elemek meghatározása érdekében.
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21. ábra Tálalókonyha technológaiai elrendezési rajza 
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Jelmagyarázat: 
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1.2.7. ICT és biztonságtechnika 

Az alábbi ábra mutatja az ebbe az FHD kategóriába tartozó ajánlatkérői 

igényeket. A meghatározásban leírt eszközneveket minden esetben úgy kell 
érteni, hogy a feladat azzal is megvalósítható, de az ajánlattevő ettől 

eltérhet, a kompatibilitási követelmények megtartása mellett. 

 

22. ábra FHD – ICT, biztonságtechnika 

Az egyes fogalmak definíciója (ahogy jelen dokumentumban értelmezzük): 

 

ID Megnevezés Meghatározás 

2.7.1 ICT hálózat Az előzetes felmérések alapján a 163 db, 
mérési jegyzőkönyvvel dokumentált, a 

Reichle & De-Massari svájci cég eszközeivel 
megvalósítandó, Cat5e hálózati végpont 

kiépítését tervezzük. A 163 végpont 
tartalmazza az összes szükséges végpontot 

(számítógép, WiFi, kamera rendszer, telefon, 
beléptető rendszer, riasztó). A menedzselt 

számítógéphálózat 2 db Stack-elt Cisco 
Catalyst 2960 sorozatú L3 menedzselhető 48 

portos gigabites switch-csel kerül 
megvalósításra. 
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ID Megnevezés Meghatározás 

A WiFi hálózat megvalósításához használt 

eszközök több mint 200 konkurens 
felhasználót képesek kiszolgálnia, így az 

iskolába felmerülő igényeket maximálisan 
képesek kiszolgálni. 

2.7.2 Riasztó rendszer Az épület védelmét a Paradox cég EVOHD 

központjával és eszközeivel tervezzük 
megvalósítani. Ehhez 23 db PIR érzékelőt 

tervezünk telepíteni, ami a tér védelmet 
biztosítja. A riasztó központ bővíthető amikor 

az építkezések folytatódnak később. Az EMIH 
biztonsági központjába IP átjelzés kerül 

megvalósításra. 

2.7.3 Beléptető 
rendszer 

A beléptetőrendszer feladata az iskolába 
kártyával belépők érkezési és távozási 

idejének rögzítése. 

A rendszer így csak ezen feladat ellátásához 

szükséges minimális komponenseket 
tartalmazza. 

Az ajtón belül elhelyezésre kerül egy 
vandálbiztos kártyaolvasó. A 

működtetéséhez szükséges szoftvert egy 
serveren kell fútatni. 

Az utcai főbejárat és az udvar felöli ajtó 
zárjainak vezérlése a portásfülkéből történik. 

Ezen 4 ajtó zár vezérlésének a tűz jelző 
rendszerrel is összeköttetésben kell állniuk, 

tűz esetén automatikusan nyílnak. 

2.7.4 Kamerarendszer Az épületbe megfigyelését biztositó kamera 
rendszer 7 kamerából áll. Az utcai és az 

udvari bejárat elött, illetve a két kocsi 
bejárónál 1-1 2MP kültéri IR megvilágítót 

tartalmazó kamera, azajtón belül 1-1 4MP-es 
dome IR világítót tartalmazó beltéri kamera 

kerül telepítésre, A külső épület front 
(Pacsirta mező és Timár utca) figyelésre a 

sarkon elhelyezett 360 fokos látószögű 3Mp-

es éjjel nappali dome kamera szolgál. A 
rendszert meghajtó switchet a Hikvision cég 

DVR-e tartalmazza. A DVR 2 db maximum 
6TB-os HDD-t képes kezelni mellyel a 

kamerák maximális felbontása mellett a 
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ID Megnevezés Meghatározás 

rögzítő maximum 14 napot képes tárolni. A 

rögzített adatot az EMIH központjában online 
átjátsszuk, ahol szükséges egy (szerver) 

számítógép melyen egy NFS Share-t kell 
beállítani. 

2.7.5 Épülethangosítás A hangosítás a tantermekben és a folyosón 

elhelyezett 50db hangszóróval kerül 
megvalósításra. A tornateremben 

elhelyezésre kerül egy saját hangforrást 
(mobiltelefon tipikusan) fogadni képes kábel 

és lehetőség van a műsor forrás választásra. 
Minden teremben van hangerő szabályzó (a 

kikapcsolást is lehetővé teszi). Ehhez 
szükséges egy 1000Wattos és egy 240Wattos 

végfokozat.  A tornateremben kivitelezésre 
kerülő falidobozban elhelyezhető egy telefon, 

melynek hangja egy kapcsoló segítségével 

átkapcsolható a beépített hangszórókat 
meghajtó erősítőre egy választó kapcsolóval. 

A hangrendszer használatához szükséges 
keverőerősítő és egyéb esetleges további 

kiegészítők (mikrofon, stream fogadása stb.) 
nem szerepelnek az árajánlatban. 

2.7.6 Vezetékes 
telefonrendszer 

A telefonhálózatot egy Panasonic bővíthető 
analóg alközpont szolgálja ki, mely alap 

kiépítésben 3 fővonalat fogad és 8 belső 
mellékkel rendelkezik. Szükséges hozzá 1 db 

rendszer készülék. A tanári szobába 1db 

DECT készülék kerül. A többi mellék a 
legegyszerűbb kézibeszélővel van ellátva. 

 

1.2.8. Épületvédelem és felügyelet 

Az ebbe a kategóriába tartozó funkciókat olyan módon kell megtervezni és 

kivitelezni, hogy azok a felügyelő hatóság számára bemutathatók legyenek 
az épület használatba vételi eljárása során. Ajánlattevő feladata az erre 

vonatkozó feljogosított tanúsítványok kiadása is. 
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23. ábra FHD – Épületvédelem és felügyelet 

Az egyes fogalmak definíciója (ahogy jelen dokumentumban értelmezzük): 

 

ID Megnevezés Meghatározás 

2.8.1 Tűzjelző 

rendszer 
érzékelők 

Az épület minden helyiségében (vagy 

megfelelő blokkjában) tűz- és füstjelző 
készülék van elhelyezve, amelyek az 

előírásoknak megfelelő kábelezéssel vannak 
összekötve a tűzjelző központtal. Tekintettel 

arra, hogy az épületben nincs 7*24 órás, két 

fős felügyelet ezért a tűzjelzés átjátszása 
automatikusan megtörténik a tűzoltóság felé. 

2.8.2 Menekülési 
útvonal jelző 

A menekülési útvonal jelzőket csak a 
használatba venni kívánt területen kell 

elhelyezni. Olyan eszközöket kell elhelyezni 
amelyek önálló áramforrással rendelkeznek, 

a jogszabályban meghatározott üzemidővel. 

2.8.3 Tűzjelző 
rendszer 

Tűzjelzés esetén: 

 azok az ajtók amelyek üzem közben 

tapadó mágnessel záródnak a 
mágnesek elejtése miatt automatikus 

kinyílnak, 

 az épület áramtalanítása 

automatikusan megtörténik (mind a 
két betáplálási ponton, 

 az épület gázellátása automatikusan 
leállításra kerül. 
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ID Megnevezés Meghatározás 

2.8.4 Villámvédelem Az épület villámvédelmi rendszerrel van 

ellátva. Ajánlattevő feladata annak 
felülvizsgálata és a szükséges karbantartási, 

javítási munkák megtervezése és beárazása, 
ajánlatában. 

 

1.2.9. Fűtés 

Az épület fűtéséről saját hőközpont gondoskodik, két db párhuzamos üzemű 

gázkazán felhasználásával. A gázkazánok használati melegvízet nem 
állítanak elő. 

 

24. ábra FHD – Fűtés 

Az egyes fogalmak definíciója (ahogy jelen dokumentumban értelmezzük): 

 

ID Megnevezés Meghatározás 

2.9 Fűtés Az épület jelenleg semmiyen fűtési 

rendszerrel nem rendelkezik. A korábbi 
távfűtés vezetékei le lettek vágva. A fűtést 

helyi kiépítésű gázüzemű hőközponttal kell 
megvalósítani, gázkazánok segítségével. A 

hőközpont és a hőleadó eszközök 
(radiátorok) új kiépítésűek. A fűtési 

(gerinc)vezetékek felhasználásra kerülnek, a 

szükséges átalakításokat és javításokat 
figyelembe véve. 
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ID Megnevezés Meghatározás 

2.9.1 Gáz betáplálási / 

mérési pont 

Az épület gézellátásátását a konyha számára 

a Timár utca felől bekötött G4 mérőn 
keresztüli vezeték biztosította. Ez az ág 

megszüntetésre kerül és a gázellátás 
biztosítása a Pacsirtamező utca felöli oldalon, 

a pincében levő, korábban 4 db gázmérőt 
ellátó vezetéken keresztül valósítandó meg, 

közvetlenül a konyha területhez 

csatlakoztatva. 

2.9.2 Hőközpont A hőközpontban legalább 2 kazánt kell 

elhelyezni, amelyek egyenként képesnek kell 
lenniük az épület legalább 80 %-os 

szolgáltatási színvonal ellátására.  

2.9.3 Vezetékhálózat 
és szerelvényei 

A meglevő vezetékhálózat azon részei 
amelyek műszakilag megfelelőek 

megtartásra kerülnek. A vezetékhálózatot át 
kell kötni a hőközpont helyének megfelelően. 

A rendszert el kell látni a megfelelő 
teljesítményű keringgető szivattyúval és 

egyéb szerelvényekkel. 

2.9.4 Hőátadók és 

szerelvényeik 

A teljes hőleadó rendszert helyiségenként 

méretezni kell. Minden helyiségbe új 

lapradiátorok kerülnek elhelyezésre a 
csatlakozási pontok átalakításával. Minden 

radiátor thermo-szelepet és elzárót kap 
annak érdekélben, hogy a rendszerről 

báérmelyik eltávolítható legyen a teljes 
rendszer leállítása nélkül.  
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1.3. Külső tér felújítás 

Ebbe a funkciócsoportba tartozik a lebontott épület helyén az adott 

feltételekkel átadott munkaterületen a parkoló, kert és sportpálya 
kialakítása, a továbbiakban részletezettek szerint. 

 

25. ábra FHD – Külső tér felújítása 

Az egyes fogalmak definíciója (ahogy jelen dokumentumban értelmezzük): 

 

ID Megnevezés Meghatározás 

3 Külső tér 

felújítása 

Jelen projekt vonatkozásában ebbe a 

csoportba a Pacsirtamezői oldalon lebontásra 
kerülő épület helyén kialakítandó valamint a 

Timár utca felőli udvaron elvégzendő 
feladatok tartoznak. 

3.1 Pacsirtamező u. 

udvar 

Pacsirtamezői oldalon lebontásra kerülő 

épület helyén kialakítandó parkoló, zöld kert 
és sportpálya valamint az ezen a területen 

elhelyezendő egyéb technikai eszközök 
elhelyezése és kialakítása a feladat a 

továbbiakban meghatározott tartalommal. 

3.2 Timár u. udvar Az udvaron szükséges, az épület üzemszerű 

használatával összefüggő felújítási munkák. 
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1.3.1. Pacsirtamező u. udvar 

A Pacsirtamező utcai udvar rész fő funkciói az alábbiak: 

 parkolás és konyhai gazdasági bejárati funkciók 

 sportpálya 

 parkolás és sportpálya rész elválasztása – zöld kert 

 

26. ábra FHD – Pacsirtamező u. udvar 

Az egyes fogalmak definíciója (ahogy jelen dokumentumban értelmezzük): 

 

ID Megnevezés Meghatározás 

3.1 Pacsirtamező u. 
udvar 

Lebontás utáni tereprendezés és helyreállítás 
a megadott tartalommal. 

3.1.1 Épület maradó 

falazat 

Szomszédos épületek falával találkozó, 

maradó tűzfalak utómunkái. 

3.1.2 Kapu és kerítés Pacsirtamező utcai gépkocsi bejárat és 

parkoló kialakítása. 
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ID Megnevezés Meghatározás 

3.1.3 infrastruktúra 

elemek 

Közművek biztonságos elhelyezése 

érdekében szükséges műtárgyak kialakítása. 
Gáz, víz és csatorna akna valamint a zsírfogó 

elhelyezéséhez szükséges műtárgy. 

3.1.4 Parkoló Személyzeti és ellátó járművek számára 
szükséges zárt parkolóhely biztosítása. 

3.1.5 Zöld kert Sportpálya és a parkoló közötti sávon egy 
kert rész és kerékpár tároló kialakítása. 

3.1.6 Sportpálya Kosárlabda, futball és egyéb labdajátékok 

számára alkalmas műfüves sportpálya 
kialakítása, a megadott méreteknek 

megfelelően. 

 

 

1.3.2. Timár u. udvar 

A szükséges felújítás mértéke a későbbiekben kerül meghatározásra. 
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1.4. Szolgáltatói ügyek és adminisztráció 

 

 

27. ábra FHD –Szolgáltatói ügyek és adminisztráció 

Az egyes fogalmak definíciója (ahogy jelen dokumentumban értelmezzük): 

 

ID Megnevezés Meghatározás 

4.1 Szolgáltatói 
szerződések 

Adott ingatlanra vonatkozó szerződések: 

 ELMŰ 

 Fővárosi Vízművek 

 Fővárosi Csatornázási Művek 

 FŐGÁZ 

A szerződéseket és a szolgáltatói csatlakozási 

pontok kiépíttetését ajánlatkérő biztosítja. 
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ID Megnevezés Meghatározás 

4.2 Megvalósítási 

tervek 

Ajánlattevő feladata az alábbi hivatalos és 

nem hivatalos megvalósítási terveinek 
elkészítése: 

 Építészeti elrendezési terv 

 Elektromos hálózati terv 

 Víz és csatornázási terv 

 ICT, riasztó, kamera, beléptető 

rendszer terv 

 Tűzvédelmi-rendszer terv 

 Fűtésirendszer és kémény terv 

 Gázterv 

4.3 Építési napló 

vezetés 

A kivitelezés menetéről az ÉTDR tartalomnak 

megfelelően napi építési naplót kell vezetni. 
Erre a célra ajánlatkérő a Google Drive-n 

területet biztosít. 

4.4 Elszámolások A teljes projektre kiterjedő, az egyes 
teljesítési fázishoz kapcsolósó tetszőleges 

dimenziójú kimutatások és az egyes 
teljesítéseket alátámasztó bizonyaltok. 

 munkanemek 

 időszakok 

 összegzések 

4.5 Tanúsítványok  A kivitelezési munkához kapcsolódó, a 
hatóság számára bemutatandó 

tanúsítványok: 

 Érintésvédelmi megfelelőségi 

 Villám védelmi megfelelőségi 

 Tűzjelző rendszer megfelelőségi 

 Beépített tűzgátló elemekre vonatkozó 
anyag és beépítési megfelelőségi 

 

 



 

 

42 

 

2. Ajánlati felhívás (RFP) terjedelme 

Jelen dokumentum célja az, hogy az ajánlattevők számára meghatározza 

az ajánlat tárgyára vonatkozó 

 épületszerkezeti terjedelmet 

 műszaki elvárásokat 

 lebonyolítás időbeni elvárásait 

Ennek érdekében jelen dokumentumban minden olyan releváns információt 

összefoglalunk amelyek segítséget nyújtanak az ajánlattevők számára az 
ajánlatkérő elvárásainak objektív megismeréséhez. 

 

 

28. ábra Az épület látképe a Timár utca felől 

A koncepció fő területei: 

 terjedelmi lehatárolás (mely területeket kívánjuk használni és azok 
funkciója) 

 épület szerkezet és funkcionális helyreállítás 

 épület gépészet 

 felügyelet és biztonságtechnika 

 

Az iskola újra nyitásának tervezett időpontja a 2017/18-as tanévhez 
igazodóan  

2017. szeptember 1. 

Tervezett létszám 50 fő. 
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Műszaki átadás tervezett időpontja 2017. augusztus 1. 

A következő fejezetben ismertetésre kerül az iskola tágan értelmezett 
területe és azok a részek, amelyek használatba vételét jelen dokumentum 

alapján tervezzük, az 1. fejezetben meghatározottak figyelembe vételével. 

 

A terület egy főépületből és egy hozzá kapcsolódó udvar részből áll. Az 

udvar részen az ábrákon bemutatott romos épület található, amely 
elbontásra kerül. Ugyan akkor lényeges információ, hogy ez az épületrész 

önálló elektromos betáplálási ponttal (ábra bal alsó sarka) és vízvételi 

lehetőséggel valamint közműcsatornára csatlakozási ponttal rendelkezik. A 
korábban meglévő gázszolgáltatás megszüntetésre, a gázvezeték a FŐGÁZ 

által lezárásra került. Ezek a közmű szolgáltatási pontok megfelelően védett 
aknába kerülnek elhelyezésre, amelynek kialakítása az ajánlat tárgya. 

 

 

29. ábra 17793/1 hrsz térképvázlat (részlet) 

A

A 
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30. ábra Elbontandó épület a Pacsirtamező utca felől nézve  

Az épület elbontása a későbbiekben meghatározottak szerint történik, 
annak érdekében, hogy a lebontott épület helyén megvalósítandó 

létesítményekre vonatkozó ajánlat kidolgozásához ajánlattevők megfelelő 
információt kapjanak. Az épület elbontása nem része az ajánlatkérésnek, 

ezt a feladatot ajánlatkérő saját hatáskörben biztosítja és a munkaterületet 
az egyeztetett időpontban átadja nyertes ajánlattevőnek. 
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2.1. Főépület 

A főépület az alábbi táblázatban összefoglalt szintekből áll. A táblázat 

tartalmazza az egyes szintek oktatási funkció szempontból történő 
használatba vételét is. A továbbiakban minden szintre vonatkozóan 

pontosan bemutatjuk a használt és használaton kívüli helyiségeket és azok 
funkcióját. 

 

Szint megnevezése Használat – oktatási funkció 

Pince részlegesen használatban 

Földszint teljes terület használatban 

1. emelet részlegesen használatban 

Padlástér nem használt terület 

 

 

A továbbiakban közölt ábrák alapvetően a jelen állapotot mutatják. A 

felújítás során szükséges változtatásokat a táblázatok megfelelő sorai 
tartalmazzák. Ahol szükségesnek tartottuk a változtatásokat külön ábrán 

mutatjuk meg.
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2.1.1. Pince 

 

Csak a jelült rész kerül 
használatba vételre. A többi 

terület használaton kívül 
van. 

 

A használatba venni kíván 

terület azonosítása és 
funkcióit a következő 

táblázat tartalmazza. 

 

 

 

 

31. ábra Pince szint 
használni tervezett területei 
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ID Megnevezés Funkció Megjegyzés 

P01 Lépcsőház lejárat a pincébe FHD 1.1 szerint 

felújítandó 

P01a Tároló nincs funkció FHD 1.1 szerint 
felújítandó 

lépcső alatti szabad 
tér 

P02 Lépcsőelőtér érkezés a pincébe FHD 1.1 szerint 
felújítandó 

P03 Folyosó folyosó FHD 1.1 szerint 

felújítandó 

tűzgátló 

gipszkartonnal 
elválasztva a 

használaton kívüli 
résztől 

P04 Fiúöltöző öltöző, mosdó, WC, 
zuhany 

FHD 1.1 szerint 
felújítandó 

P05 Leányöltöző öltöző, mosdó, WC, 

zuhany 

FHD 1.1 szerint 

felújítandó 
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2.1.2. Földszint 

 

 

 

 

 

32. ábra Épület be- és 
kijárati pontjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főbejárat 

Udvari bejárat 

Konyha bejárat 

08 
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ID Megnevezés Funkció Megjegyzés 

001 Szélfogó-előtér személybejárat  

002 Előtér-lépcsőház feljárat a fsz-re  

003 Tároló nincs funkció nincs semmilyen 
anyag tárolása 

004 Folyosó közlekedő udvari kijárat és 
kazánház 

megközelítési 

útvonala 

005 Előtér tartózkodó  

067 Tanterem tanterem  

007 Tanári adminisztráció  

008 Közlekedő közlekedő udvari kijárat 

megközelítési 
útvonala 

009 Igazgatói adminisztráció  

010 Titkárság adminisztráció  

011 Szélfogó udvari kijárat csak belülről nyitható 

012 Udvari bejárati 

előtér 

előtér  

013 Hátsó lépcsőház feljárat az emeletre – 

kazánház 
megközelítés 

 

014 Pince lépcső 

lejárat 

pince lejárat tűzgátló ajtóval 

ellátva 

015 Aula/Étkező közösségi tér  

016 Közlekedő konyha terület  

017 WC mosdó  

018 Fehér mosogató  

019 Konyha (tálaló) kijárat az udvar felől 
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ID Megnevezés Funkció Megjegyzés 

020 Lépcsőház előtér   

021 Tornaterem   

022 Folyosó   

023 Iroda adminisztráció  

024 Tanterem   

025 Tanterem   

026 Porta felügyeleti központ  

027 Leánymosdó mosdó  

028 Fiúmosdó mosdó  
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2.1.3. 1. emelet 

 A főlépcsőháztól jobbra és 

balra egy – egy tanterem 
helyezkedik el.  

Ez a rész tűzgátló 
gipszkartonfallal kerül 

elválasztásra a 
használaton kívüli 

területektől. 

Az épület tűzfal oldali 

részén kerül kialakításra a 
kazánház, amelyet a 

földszintről lehet 
megközelíteni, közvetlen 

kapcsolattal. Ez a terület 

tűzgátló gipszkartonfallal 
kerül elválasztásra a 

használaton kívüli 
területektől. 

 

33. ábra 1. emelet 

használni tervezett területei 
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ID Megnevezés Funkció Megjegyzés 

101 Főlépcsőház feljárat az emeletre tűzgátló 

gipszkartonnal 
elválasztva a 

használaton kívüli 
résztől 

104 Tanterem Informatika 

118 Tanterem általános 

112 Folyosó - egy 

része 

104 / 118 

megközelíthetősége 

014a Hátsó lépcsőház feljárat a 
kazánházhoz 

tűzgátló 
gipszkartonnal 

elválasztva a 
használaton kívüli 

résztől 

107 Közlekedő – egy 
része 

kazánház 
megközelíthetőség 

108 Közlekedő – egy 

része 

kazánház 

megközelíthetőség 

122 Kazánház fűtés 
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2.1.4. Padlástér 

Padlástér alaprajz nem áll 

rendelkezésünkre, ezért azt 
felülnézeti rajzzal 

helyettesítjük. 

A padlástér az épület tűzfal 

oldali részén levő lépcsőházon 
keresztül (lsd. 1. emelet 

kazánház) közelíthető meg. A 
padlástérbe semmilyen 

működtetési funkciót nem 
tervezünk.  

 

 

34. ábra Padlástér felülnézeti 
ábrája - héjazat 
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2.2. Udvar 

 

 

35. ábra Ingatlan utcai kapcsolata a Pacsirtamező utca felől 
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3. Épületszerkezet és funkcionalitás 

A 1036. Budapest, Timár utca 16. szám alatti épület korábban is iskolaként 

működött. Ennek megfelelően megtartunk minden az iskola jellegének 

megfelelő szerkezeti elemet. 

Fő funkcionalitások: 

 be- és kijárati pontok, közlekedési útvonalak 

 oktatási helyiségek 

 étkeztetési helyiségek 

 mellékhelyiségek és öltözők 

 adminisztratív helyiségek 

 technológaiai helyiségek 

 egyéb helyiségek (amelyek épületszerkezeti lehatárolás alkotnak, de 
emberi tartózkodás ott nem valósul meg) 
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3.1. Be- és kijárati pontok, közlekedési útvonalak 

Az épületnek 3 be/kijárati pontja van, az alábbi ábrának megfelelően. 

 

36. ábra Épület alaprajz – be-, kijárati pontok jelölésével 

 

ID Megnevezés Jellemzők, megjegyzés 

1 Főbejárat Funkció: épületbe ki/bejárás biztosítása a 
felügyeleti szolgálat ellenőrzése mellett 

Kétszárnyú ajtó 

 fő szárny 

o lapmágnessel rögzül, amelyet a személyzet 
kezel 

o kulcsos zárszerkezettel zárható (rögzíthető) 
 kiegészítő szárny 

o a fő szárny nyitását követően lehet a 
mechanikus reteszeket feloldani 
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ID Megnevezés Jellemzők, megjegyzés 

2 Udvari kijárat Funkció: udvarra kijutás biztosítása, tanári 

felügyelet mellett 

Kétszárnyú ajtó – üzemszerűen csak belülről 

nyitható 

 fő szárny 

o kulcsos zárszerkezettel zárható (rögzíthető) 
 kiegészítő szárny 

o a fő szárny nyitását követően lehet a 

mechanikus reteszeket feloldani 

3 Konyhai 

kijárat 

Funkció: Étel be- és kiszállítás a Pacsirtamező utca 

oldali saját parkolóból. Konyhai személyzet kezeli. 

Egyszárnyú min 100 mm szabad nyílású ajtó. 

Üzemszerűen csak belülről nyitható. 

 

 

37. ábra Főbejárat (1) képe belülről 
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38. ábra Udvari kijárat (2) képe belülről 

 

 

39. ábra Konyhai kijárat (3) elrendezési terve 
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40. ábra Földszint közlekedési útvonalai 
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3.2. Oktatási helyiségek 

Minden oktatási helyiség az épület külső falán helyezkedik el. Be- és kijárási 

kapcsolata az épület belső folyósójával van, utcai ill. udvari kapcsolata 
szellőztetés céljából a helyiségek ablakain keresztül. A földszinti utcai 

ablakok ráccsal vannak ellátva. 

Az oktatási helyiségek a földszinten és az 1. emeleten helyezkednek el, a 

korábban bemutatott ábráknak megfelelően. 

 

 

41. ábra Épület Timár utcai főbejárata és egy jellemző ablak rácsozat 
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3.3. Étkeztetési helyiségek 

Ebbe a kategóriába az alábbi helyiségeket soroljuk: 

 Étkező (aula) 

 Tálalókonyha 

 Fehér mosogató 

 

A 108 m2 alapterületű étkező az épület lefedett belső udvarán található, 
amelynek korábban is ugyan ez volt a funkciója. Az étterem funkcionális 

elrendezését mutatja az alábbi ábra. Az étterem – folyosó kapcsolatot egy 
260 cm szélességű szabad nyilas biztosítja. 

 

42. ábra Étkező funkcionális elrendezése 

 



 

 

62 

 

 

43. ábra Belső udvar - étkező fedése 

A konyhában és a fehérmosogatóban kizárólag elektromos árammal 

működő berendezések vannak, melyek áramellátását a Pacsirtamező utcai 
(ábrán jelölve) mérési pontról valósítjuk meg. 

Vagyis az épület és udvar áramellátását két ponton lévő mérési pontról 
valósítjuk meg: 

 Timár u 16. 

 Pacsirtamező u. 21 

 

44. ábra Konyha áramellátásának belépési pontja 
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3.4. Mellékhelyiségek és öltözők 

Minden vizes helyiség falazata Metro 10*20-as fehér csempével lesz 

burkolva, 3 mm-es fugával. 

A földszinten lévő vizesblokkok melegvíz ellátását az ábrán jelölt helyen 

elhelyezett tárolós villanybojler biztosítja. 

 

 

45. ábra Földszinti vizesblokk melegvízellátása  

A padlózat burkolata öntött műgyanta. 
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46. ábra Pince - öltözők melegvízellátása 
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3.5. Adminisztratív helyiségek 

Adminisztratív helyiségek azok amelyeket jellemzően a tantestület használ. 

Ezek a földszinten az udvari szárnyon helyezkednek el, jellegükben normál 
irodai helyiségek. 

Az adminisztratív helyiségek falazata meghatározott színű festett falazat, 
burkolata pedig min. 8 mm-es, 32-es kopásállóságú laminált lap. 
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3.6. Technológaiai helyiségek 

Technológiai helyiségek azok amelyek az épületgépészeti berendezések 

elhelyezésére szolgálnak. 

Az épületben egy ilyen helyiség található, a kazánház. A kazánház az 1. 

emeleten helyezkedik el, az alábbi ábrának megfelelően. 

 

 

47. ábra Kazánház elhelyezkedése és berendezései 

Az épület hőellátását (fűtés) 2 db 125 kW-os kondenzációs gázkazán 

biztosítja. 

A kazánház tűzgátló épületszerkezettel kerül leválasztásra az épület többi 

részétől. Megközelítése pedig a hátsólépcsőház felöl történik. 

A kazánház gázellátása kényszerkapcsolatban van a tűzjelző rendszerrel, 

amely szükség esetén vezérli (leállítja) a gázellátást. 
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4. Ajánlattétel 

Ajánlattevőnek az ajánlati felhíváshoz mellékelt xls(x) file kitöltésével kell 

ajánlatát elkészíteni. 

Az xls(x) filebe törölni nem szabad, de ajánlattevőnek lehetősége van azt 
újabb sorokkal kiegészíteni. Ajánlattevő az oszlopok fejlécét nem 

változtathatja meg. Megjegyzéseit, feltételezéseit a Megjegyzés oszlopban 
teheti meg. 

 

 

 


