
 
 

 

Projekt címe:  Művelődési Ház felújítása Dombiratoson 
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Kedvezményezett: Dombiratos Község Önkormányzata  

 

Projekt tervezett befejezése: 2023.07.31. 

 

Támogatás összege: 39.470.00,- FT 

 

Részletes műszaki tartalom: 

 

Építési munkálatok: 

 

-Homlokzatok hőszigetelése: 

Az művelődési ház külső falfelületein hőszigetelő rendszert tervezünk. A rendszer 

hőszigetelésből és a rá kerülő acél háló erősítésű ragasztóból, illetve nemes vakolatból készül. 

A hőszigetelés tervezett típusa Austrotherm AT-H80, vastagsága 15 cm és Austrotherm 

Graphite, vastagsága 12 cm. A lábazati felülteken Austrotherm XPS vagy expert hőszigetelés 

készül 12 cm-es vastagságban. A „büfé” helyiségben a „raktár” helyiség felöli falán (Lásd: 

Tervlapok) belső oldali hőszigetelés kerül kialakításra 15 cm vastag Ytong Multipor belső 

oldali hőszigetelő anyagból. 

 

Homlokzatok felületképzése: 

A homlokzaton a meglévő teljes vakolat leverése szükséges (hőszigeteléssel érintett 

falfelületeken). 

Az új homlokzati felületek új alapvakolatot kapnak, majd a hőszigetelést követően nemes 

vakolattal törtfehér színben fedettek, a lábazatok szemcsés műgyanta kötőanyagú lábazati 

vakolatot kapnak. 

 

Nyílászárók cseréje, javítása, felújítása: 

Nyílászárók tekintetében a meglévőek mindegyikét vizsgálnunk volt szükséges. A Meglévő 

nyílászárók mindegyike igen elhasználódott és korszerűtlen. A cserélendő nyílászárók a 

tervlapokon kerülnek feltüntetésre (megjelölésük „zöld” színnel), energetikailag megfelelő 7-8 

kamrás műanyag nyílászárókat tervezünk 3 rtg.-ű (4-12-4-12-4 Low-E Ar) üvegezéssel. 

Szükséges esetekben ragasztott vagy edzett üveg mezőkkel. 

A nyílászárók 3 rtg.-ű üvegezés esetében, stabilitása, mechanikai okokból 90 cm feletti nyíló 

szárnyak nem szerencsések, így ilyen esetben azokat több szárnyból tervezzük. 

Ablakok bukó-nyíló kialakításúak jellemzően, szellőzést célzó ablakok esetében lehet köztük 

csak bukó funkciójú.  

Az ablakokat szellőztető funkciós kilinccsel és vasalattal kell ellátni. 

 

Padlás-, tetőszigetelések: 

A fűtetlen padlásokon felső, 2x12 cm vtg. terített ásványi szálas hőszigeteléseket alkalmazunk.  

Tetőfelületek nem határolnak belső teret, így tetősíkú hőszigetelés nem készül.  

 

 

 



Álmennyezet: 

A nagyteremben a meglévő álmennyezet és a fa álmennyezeti váz elbontása után új 

álmennyezet készül kazettás 60x60 cm-es lapokkal. 

Az új akm. wc és tároló felett monolit gipszkarton álmennyezet kerül kialakításra 1 rtg. 

gipszkarton felhasználásával. 

 

Tetőszerkezet: 

Az új akm. wc és tároló feletti tető újjáépítendő, ahol új hőszigetelés és fa szarufák, ellenléc és 

cserépléc készül. 

 

 

-Akadálymentesítés: 

Az épület megközelítése a közterület felül gyalogosan vagy kerekesszékkel a Hősök utca felől 

és a Dózsa utca felől is lehetséges, attól függően, hogy az épület melyik funkcióját szeretnénk 

igénybe venni. Gépjárművel az utcai bejárat előtt lévő füves bejárót akm. parkolónak kell 

átalakítani, az előírásoknak megfelelően. Akadálymentes parkolón való leállás után a terezett 

vezetősávon keresztül lehet elérni az épület vendégforgalom számára nyitott bejáratát. 

Kontrasztos érdességben eltérő vezetősáv készül. A tervezett bejárati ajtó szabad szélessége 90 

cm-t eléri. Átlátható, 90 cm magasságban osztott. 

Minden egyéb belső akadálymentesen használható helyiség ajtaja „U” kilinccsel készül, szabad 

nyílásszélessége 90 cm-t eléri (ahol ez nem megfelelő ott új készül). 

A burkolatok tükröződés és csúszásmentesek. 

Az akadálymentes főbejárat mellett akadálymentes wc-mosdót tervezünk. A szükséges 

kiegészítőkkel szerelt, mérete kialakítása egyenlő esélyű hozzáférés előírásainak megfelel.  

Az épület bejáratai mellett információs tábla kerül elhelyezésre. Akadálymentes wc ajtaja 

ajtóbehúzóval szerelt, wc és mosdó mellett nyomó és húzókapcsoló készül segélyhívásra. Külső 

oldalon az ajtó felett pedig hang és fényjelzés készül. A feliratok megfelelő méretben és Brei 

írással is készülnek. Akadálymentes használatú helyiségekben a villamos kapcsolószerelvények 

90-110 cm magasságban kerülnek, illetve találhatóak. 

MEGJEGYZÉS: Egyéb nem részletezett kérdésekben is tartani kell ez egyenlő esélyű 

hozzáférés lehetőségét, így az ÖTM Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság által 

kiadott „Tervezési Segédlet az akadálymentes épített környezet kialakításához” című 

segédletben foglaltakat. Ezen kialakításhoz engedélyezési tervezési és a kivitelezési fázisban 

rehabilitációs szakmérnök bevonása szükséges. 

 

Gépészet:  

- Az épület fűtése 1 db 12 kW teljesítményű levegő-levegő hőszivattyúval történik. Az épület 

fűtési hőigénye 10,3 kW, a méretezett külső -13°C esetén. Az öltözőbe, a színpadra és a 

nézőtérre oldalfali beltéri egységek kerülnek elhelyezésre, az 1 db kültéri egység az udvaron, 

az épület mellé kerül.  

- A kazánházi helyiségből Akadálymentes WC lesz kialakítva. A beépített akadálymentes 

vizes berendezésekhez kapaszkodókat tervezünk. A melegvíz ellátást elektromos 

kisvízmelegítő fogja biztosítani. A fűtést elektromos fűtőpanel fogja biztosítani.  

 


