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1. ÁLTALÁNOSSÁGOK:  
 
Jelen tervdokumentáció a tervlapokkal, a műszaki leírásokkal, a részlettervekkel valamint az 
összes szakági munkarésszel és a költségvetéssel együtt, egységben érvényes.  A tervek 
bárminemű megbontása esetén a kivitelező fővállalkozó köteles a szakágakat, alvállalkozókat ellátni 
a teljes egészében való megértéshez szükséges tervlapokkal, információkkal. A fentiekből 
egyértelműen következik az is, hogy a kivitelezés során a kivitelező a tervi munkarészek 
bármelyikében szerepeltetett munkákat köteles figyelembe venni, és azzal kalkulálni akkor is, ha az 
esetleg másik munkarészben nem szerepel. 
. 
A munkafázisokat úgy kell megkezdeni, hogy megelőzően a munkafázis teljes egészére vonatkozó 
dokumentációt át kell nézni, a csatlakozó szakágak között az egyeztetéseket el kell végezni.  
 
Amennyiben a kivitelezés során a különböző tervfejezetekben, tervlapokon különböző információ 
vagy hiba szerepelne, azt a kivitelező köteles tervezőnek jelezni és állásfoglalását kérni.  
 
A kivitelezés során a kivitelező a tervi munkarészek bármelyikében szerepeltetett munkát köteles 
figyelembe venni! 
 
Ha a terveken szereplő megoldásokkal kapcsolatban kétségek merülnek fel, akkor azokat még az 
ajánlat benyújtása előtt, alternatív javaslatok felvetése mellett közölni kell a Tervezővel! 
 
A kivitelezés és üzemeltetés során külön tervezői utasítás nélkül is be kell tartani és tartatni a 
vonatkozó környezetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi biztonságtechnikai stb. 
előírásokat. 
 
 

Minden beépített, felhasznált anyag és szerkezet vonatkozó minőségbiztosítási dokumentummal kell, 
hogy rendelkezzen.  
 
Be kell tartani a vízszigetelésekre és a csapadékvédelemre vonatkozóan az Épületszigetelők és 
Tetőfedők Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ) által közreadott műszaki irányelvekben foglaltakat.  
 
A tervekben szereplő termék-megnevezések ajánlások (zárójelben megadva). A javasolt anyagoktól 
viszont csak abban az esetben lehet eltérni, ha a kiírt anyaggal való műszaki egyenértékűség 
igazolható (ÉME, egyéb). 
A munkák során fel kell használni az építőanyag-szállítók ajánlásait, szaktanácsait. Az alkalmazott 
anyagok alkalmazástechnikai leírásában foglaltakat tehát minden esetben gondosan be kell tartani. 
A rajzokról méréssel méretet levenni tilos! A méretek a helyszínen ellenőrizendők! 
A rétegrendeket lásd a metszeteken, részletterveken és az építész műszaki leírásban együttesen. 
 
Jelen tervdokumentációban foglalt műszaki és egyéb megoldások a tervezők szellemi terméke, 
ideértve az összes szakági tervező dokumentációit is. 
A terven módosítani, valamint harmadik személlyel átterveztetni csak a felelős építésztervezők 
tudtával és írásos beleegyezésével lehetséges. A terv ismételt felhasználása csak az 
építésztervezők tudtával és írásos beleegyezésével lehetséges. 
 
Minőségbiztosítás: 
 

• Csak érvényes hatósági engedéllyel, szállítói megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező, 
minősített anyagok tervezhetők és építhetők be. Minőségbiztosítási és minőségellenőrzési 
terv készítése szükséges. 

• A kivitelezői munkálatok megkezdése előtt a minőség biztosítása céljából felülvizsgálni, illetve 
ellenőrizni tartozik: 
 az aljzatok szilárdságát, térfogatállóságát, felületfolytonosságát 
 az előírás szerinti felületképzést 
 tetőszigetelés vízhatlanságát (pl. 72 órás árasztásos próbával, varratellenőrzéssel, stb.) 
 a szigetelés mechanikai védelmének meglétét 
 vízelvezető szerkezetek működőképességét 

• az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokat, a szigetelés kivitelezője tartozik időben, 
írásban (pl.: építési naplóban) bejelenteni az épület tervezőjének, a megrendelőjének, kérve 
a hiányosságok megszüntetését. 

• a beépített anyagok minőségtanúsítási bizonylatait és/vagy megfelelőségi igazolásait a 
megrendelő számára mindenkor biztosítani kell.  

• A szigetelés felületfolytonosságát az eltakarás előtt ellenőrizni kell és ezt a műszaki ellenőr 
az építési naplóban tanúsítja. A szigetelés szerkezeti védelme előtt bekövetkezett sérüléseket 
és azok javítását írásban, esetleg fotómelléklettel rögzíteni kell. 

• a felelősségvállalás tekintetében a mindenkor érvényes jogszabályok az irányadóak. 
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2. MUNKAVÉDELEM 
 
- Általánosságok 
Kivitelezés idejére vonatkozó részletes munkabiztonsági előírásokat az érvényes munkavédelmi 
rendeletek, szabványok és szabályzatok betartásával, a helyi körülményeknek megfelelően, a 
személyi és tárgyi feltételek biztosításával a kivitelezésért felelős műszaki vezetőnek kell 
meghatározni és oktatás keretében naplóban rögzíteni. A munkavállalókat munkakörük biztonságos 
ellátása érdekében – munkába állításuk előtt – munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatás 
meg nem történtéig a munkavállalót nem szabad munkába állítani. 
 
A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi (biztonságtechnikai) intézkedéseket az építés-szerelés 
idejére az érvényben lévő előírások alapján a kivitelező, szerelő, vállalkozó felelős műszaki 
vezetőjének kell előírnia és betartásukról gondoskodnia. A kivitelezési munkák munkavédelmi 
szempontból történő összehangolását a szervezési (organizációs) terv, illetve leírás alapján kell 
végezni. 
Az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat előírásain túlmenően figyelembe kell venni az 
Építőipari Termelőfolyamatok Technológiai Előírásai című ÉGSZI kiadvány munkanemekre 
kidolgozott részletes munkavédelmi előírásait is. 
 
 
-Egyéni védőfelszerelések 
 

• Ha a munkahelyen egészséget vagy testi épséget károsító hatás van, illetve léphet fel, 
egyéni védőfelszereléssel kell a munkavállalót ellátni. 

• Ha valamely munkafolyamatnál a dolgozót többféle ártalom éri vagy érheti, az ártalmaktól 
együttesen védő, kombinált védőfelszerelést kell biztosítani. 

• Az előírt egyéni védőfelszerelés beszerzésének és kiadásának, valamint tisztításának, 
karbantartásának és javításának biztosításáért a munkavédelem közvetlen irányítására 
kijelölt vezető felelős. 

• Az egyéni védőfelszereléseknek a munkavállaló részére történő kiadása, használatuk 
ellenőrzése a munkát közvetlenül irányító vezető kötelessége. 

• A dolgozó köteles az egyéni védőfelszerelést az előírásnak megfelelően, 
rendeltetésszerűen használni, és annak jó állapotát megőrizni, azt karbantartani. 

 
 A különböző szakiparok munkavédelmével kapcsolatos állami szabványok: MSZ-04-900, MSZ-04-
901, MSZ-04-902, MSZ-04-903, MSZ-04-904, MSZ-04-905 
 
-Biztonságos gépállapotok megteremtése 
 
Gondot kell fordítani a gépek biztonságos üzemére és az ehhez szükséges feltételek 
megteremtésére, ennek érdekében maradéktalanul be kell tartani az ide vonatkozó szabványokat, 
illetve az üzemeltetésükre vonatkozó biztonságtechnikai követelményeiket. Meg kell akadályozni 
vagy csökkenteni kell a veszélyes és ártalmas termelési tényezők hatását a dolgozóra.  

Feltételei:  
• érintésvédelemi követelmények 
• szükséges védőberendezések, burkolatok 
• indokolt biztonságtechnikai műszerezettség 
• megfelelő kiszolgáló és kezelőhelyek 
• előírt feliratok és jelölések 
• karbantartási követelmények 
• technológiai és műszaki üzembiztonság (indíthatóság, leállíthatóság, reteszelési feltételek, 

tömítettség, stb.) miatt szükséges feltételek biztosítása 
 
Tűzvédelem 
 
Az ide vonatkozó szabványokat, illetve rendeleteket maradéktalanul be kell tartani. Szabványoktól 
való eltérést a Tűzoltóság Országos Parancsnoksága engedélyezhet. A tűzveszélyes anyagok 
tárolásáról és kezeléséről az 1996. évi XXXI. törvény alapján kiadott 35/1996. (XII.29) BM rendelet 
rendelkezik. 
 
 
3. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  
 
3.1 A dokumentáció tárgya 
 
Az Állami Szívkórház megbízta a Gyógyító ház Kft-t az Állami Szívkórház „Lapostető felújítási 
tervének” elkészítésével. Az épület hőtechnikai méretezése csak részben képezi a dokumentáció 
tárgyát! 
 
3.2. Adatszolgáltatás 
 
A dokumentáció a Megbízó folyamatos konzultációja és az átadott eredeti tervek és az elvégzett 
felmérési munkák figyelembevételével készült. 
 
 
4. SZERKEZETISMERTETÉS  
 
Az Állami Szívkórház felújításra szoruló lapostetőjén jelenleg egyenes rétegrendű kialakításban, 
bitumenes lemez látja el a csapadékvíz elleni nedvességvédelmet. A többször javítgatott tető sok 
helyen ázik, a kapcsolódó szerkezetek erősen nedvesednek. A tető üzemszerűen nem járható. 
Az új, felújítást jelentő rétegrend, üzemszerűen nem járható műanyaglemez (TPO) szigetelés lesz, 
alatta PIR hőszigeteléssel. A rendszer rendelkezzen Broof(t1) minősítéssel. 
A homlokzatburkolat hőszigetelő rendszerű vakolat készül (de csak a szintugrásoknál, a 
tetőhőszigetelések részeként!!!). 
Megjegyzés: Az épület később esetleges dryvit-olása nem képezi ezen tervdokumentáció részét. 
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4.1. Egyenes rétegrendű lapostetők felújítása 
 
Az épületet teljes lapostetőjén egyenes rétegrendű járható tető, TPO burkolatú, üzemszerűen nem 
járható lapostető készül az építészterveken meghatározott módon.  
A csapadékvíz elleni szigetelést 1 réteg TPO (pl. FLAGON EP/PR) lemez szigetelés biztosítja (PIR 
aljzatra készítve). A lemezek toldásait, átfedéseit a vonatkozó alkalmazástechnika szerint kell 
kialakítani. 
 
A szigetelés csak száraz időjárás esetén, az alkalmazott szigetelő lemez fajtájának megfelelő 
léghőmérsékleten készíthető, ha a munkakezdés előtt legalább 12 órán át a léghőmérséklet az előírt 
érték felett volt. 
 
A csapadékvíz elleni szigetelés anyaga elégítse ki a Magyar Építőanyagipari Szövetség 1-2000. sz. 
Műszaki irányelvében meghatározott, minimális követelményeket (EN13707, EN13969): 
 
A csapadékvíz elleni szigetelés egyéb, szükséges paraméterei: 
 

Szakítóerő (hossz/kereszt): 1100/1100 N/5cm (EN 12311-2) 
Szakadási nyúlás (hossz/kereszt): 15/15 % (EN 12311-2) 
Hideghajlíthatóság: -40 C° (EN 495-5) 
 

Kiegészítés: 
 
Szűrő elválasztó réteg lapostetőn (amennyiben szükséges a PIR egyenetlenségei, esetleges 
sarkossága miatt, megjegyzés: részletrajzokon és a kiírásban nem szerepel, de a helyszínen 
eldöntendő kérdéskör) 
Húzószilárdság (Tmax) MD 13.1 (-1.7) kN/m  EN ISO 10319 
Átszakító szilárdság 22 (+4.4) mm  EN ISO 13433 
Statikus átszakítás 1850 (-0.185) kN EN ISO 12236 
Vízáteresztő képesség 35x10-3 (-10x10-3) EN ISO 11058 
 

A szigetelés vonalra lejtetett (nincs víznyelő a tetőn), a vízelvezetés gravitációs rendszerű. A meglévő 
csatornák keresztmetszete erősen torzult (fagykárok), vízelvezető képességük elégtelen. A 
csatornák a teljes hosszban elbontandóak és újraépítendőek. Az ereszcsatorna lehet szögletes vagy 
körszelvényű egyaránt. A lejtések is korrekcióra szorulnak. a megfelelő lejtés a 0,%-os. a túl nagy 
lejtés sem megfelelő, mert a szennyeződések (pl. korom, por, falevél, stb.) ottmaradnak, miközben a 
víz leszalad. Ez a csatornák eltömődését, eldugulását okozza. 
 
A vízelvezetés külső (a jelenlegi előírások szerint már nem megengedett, ezért különleges 
szerkezetnek minősül). Itt többletintézkedés szükséges (pl. vastagabb szigetelőanyag-használat, 
erőteljesebb lejtés, stb.). 
 
Az eresz-menti zóna pedig könnyen elfagyhat (az alulról kifelé áramló hő a tetőn lévő havat, jeget 

megolvasztja, az ereszeknél azonban az megfagy), az ereszek emiatt kötelezően fűtőszállal 
ellátandóak!!! Ehhez elektromos csatlakozások szükségesek az ereszek környezetében. 
 
A felépítményi rétegek dűbelezéssel ellátottak a szélterhelésnek való ellenállás céljából. A dűbelek 
száma az alkalmazástechnikai útmutató szerint, de legalább 3/5/8 db/m2 kiosztásban. 
 
A lejtésképzést a meglévő rétegek biztosítják. Jelenleg nem tapasztalható lejtésmentes tetőfelület, 
tehát a víz megfelelően lefolyik. 
A költségvetésben azonban elő lett irányozva egy esetleges lejtéskorrekciós tétel is. 
 
A vízszigetelés alatt, egyfajta lejtésképző rétegként lépésálló, PIR hab elemekből készülő 
hőszigetelés és aljzati réteg kerül beépítésre. Az előírásos lejtés mértéke hőszigetelő aljzatoknál: 
2,5% (a jelen lapostetőn ezt nem mindenhol éri el, általánosan 2%-os), ezért növelt vastagságú 
szigetelést kell alkalmazni. Ezért az előírt lemezvastagság: 1,8 mm!!! 
A fektetést a peremektől és az összefolyóktól kell elkezdeni, az alatta lévő hőszigetelés felett eltolt 
hézagokkal fektetve, a megküldött lejtésviszonyok alapján a gyártó által elkészített konszignációs 
terv szerint! A fektetés előtt a gerinceket és a vápákat külön ki kell tűzni.  
 
A csapadékvíz elleni szigetelés anyaga tehát egy réteg,1.8 mm (növelt) vastagságú TPO lemez, UV-
álló kivitelben. a lemezt legalább 8 cm-es átlapolásokkal kell fektetni és 5 cm-es forrólevegős 
hegesztéssel kialakított vízhatlan varratokkal felületfolytonosítani. A varratok vízhatlanságát a 
szigetelőlemez gyártójának előírásai szerinti technológiával ellenőrizni kell. A hegesztési varratoknál 
a látszó lemezszéleket - ha a szigetelőlemez gyártójának alkalmazástechnikája előírja - folyékony 
fólia élbiztosítással kell ellátni. A szigetelés anyaga elégítse ki az alábbi követelményeket (EN 13956, 
EN 13967, EN 13707): 
 
A vízszintes irányú erőhatások felvételére a lágyított TPO lemezt a tetőszélekhez, falakhoz, 
tetőfelépítményekhez - a szigetelés síkjában - mechanikailag rögzíteni kell. A csapadékvíz szigetelés 
sávszerű rögzítése folyamatos hajlati fóliabádog profilokkal készülhet, méterenként legalább 7 helyen 
a hátszerkezethez fogatva. 
 
A födém csapadékvíz elleni szigeteléséhez csatlakozó függőleges attikafalak és fallábazatok anyaga 
a vízszintes felületen lévővel megegyezően 1 réteg TPO lemez, a lábazatokon PUR ragasztással is 
rögzítve (lecsúszás ellen). A lábazati zónában ragasztási próbákat is kell végezni a kivitelezés előtt. 
 
A falcsatlakozások mentén a hajlatok kialakítása a korrekt sarokképzés érdekében 50/80 mm méretű, 
20 cm-ként a hátszerkezethez dűbelezett fóliabádog hajlatelem beépítésével történhet.  
 
A csapadékvíz szigetelés a lábazatokra a szükséges magasságig felvezetve, teknőszerűen kerül 
kialakításra. Ahol az attikafalakon a szigetelés felvezetési magassága nem éri el a 25 cm-t a tető 
rétegrend felső síkjától számítva, így a szigetelés felső élét az attikafal teljes magasságában a 
homlokzati sík elé kell vezetni. A szigetelést mechanikailag rögzített fóliabádog (lásd részletrajzok) 
szegélyhez kell forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosítani, tartósan rugalmas tömítéssel pedig 
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lezárni. 
 
A lefolyók és ereszek vízkivezetése mechanikai terhelést jelenthet a szigetelésekre nézve. Ezen 
lefolyási helyeken és sávokban kétszermosott kavics vízcsendesítőt kell alkalmazni (lásd 
részletrajzok). Ehhez kirekesztő elemekre is szükség van (műanyag vagy fém anyagú, rácsos vagy 
lyukacsos, vízáteresztő felületekkel). 
 
A tetőn lévő jelenlegi rézfedésű gépészeti (szellőztető) berendezés elbontandó, majd kisebb és 
hatékonyabb változatban újraépítendő. Lásd még külön gépészeti egyeztetéseket. 
Az TPO-val történő alászigetelés után egy monolit vasbeton lemezre helyezendő, amely alatt a 
vízelvezetést biztosító filckasírozású dombornyomott műanyaglemez (10-10 cm-t túlvezetett) oldja 
meg a csapadékvíz mindenkori átvezetését (lásd még lépcsők betonlemezre támaszkodását). A 
növelt mechanikai védelmet a monolit lemez alatt elhelyezett (és azon 10-10 cm-t túlvezetett) 
kiegészítő TPO lemezsáv adja. 
 
A tetőfelületeken lévő napkollektorok is ideiglenesen elbontandóak, hogy a szigetelési munkálatok 
elvégezhetőek legyenek. Ideiglenes deponálásuk megoldandó (udvaron, vagy egy másik 
tetőfelületen). A szét- és összeszerelés során tönkrement vagy sérült kiegészítők cserélendőek, 
pótlandóak (pl. lábak, vezetékszakaszok, stb.). A szigetelések elkészülte után eredeti helyükre 
visszatelepítendőek. Valamennyi szerkezetre (ahol kell) megújított korrózióvédelem kell készüljön. A 
szerkezetek alatt mechanikai védelemként és vízátvezetésként dombornyomott műanyaglemez és 
külön réteg TPO lemez helyezendő el (lásd a részletrajzokon). 
 
A gépészeti berendezések ellátását (szellőző, légkondi, napkollektor, egyéb) és a tető 
karbantartását, külön e célra készítendő, karbantartó sávokon lehet elvégezni (és a megközelítést 
megoldani). Ezen karbantartó sávokat a szigetelés felületére külön elhelyezett bordázott / 
csúszásmentes TPO-sávok biztosítják. 
 
A tetőn lévő kupolák ereszmegoldásánál különös gonddal kell lenni az üvegfelületek által 
megvezetett vizek hatékony elvezetésére. a meglévő és az új cseppentők közötti vízhatlan kapcsolat 
ehhez elengedhetetlen. 
 
A tetőn szellőzőidomok beépítésére nincs szükség, mert a TPO lemez kellően páraáteresztő (a 
szerkezetben rekedt korábbi nedvesség „ki tud pöfögni”). Azonban a nagyon nedves 
tetőszakaszokon mégis javasolt néhány párakiszellőző elem elhelyezése (előirányzottan 15 db) a 
gyorsabb száradás érdekében. 
 
Az épület hővédelmét, ezen tetőszakaszok hőszigetelését, a teljes felületen lerakott, lépésálló, PIR 
hőszigetelés biztosítja. 
 
 
 
4.2. Hőszigetelő (homlokzati) vakolatrendszer  

 
Az épület síkugrásainál (tetőhomlokzatain) hőszigetelő homlokzati vakolatrendszer készül. Ez nem 
a ház udvari homlokzati szakaszát képezi, hanem csak a tető hőszigetelését szolgálja, mint ahogyan 
a vízszintes (lejtős) felületeken készített PIR hab hőszigetelés. 
 
A javított vakolatú falazott hátszerkezethez dűbelezett expandált polisztirolhab hőszigetelés készül. 
Erre (15 cm) rozsdamentes fogas simítóval, 2 mm vastagságban felhordott, ásványi alapú, előkevert 
(pl.: BAUMIT openFassadenPlattereflect eleme) ágyazóhabarcsba ragasztott, majd ugyanezen 
anyaggal átsimított, 4 mm rácsosztású (lyukbőségű), műanyagbevonatú, lúgálló üvegszövet 
felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteget kell elhelyezni (1500 N/5 cm húzószilárdsági érték). 
Ezeket legalább 10 cm-es átfedéssel, a sarkokon 20 cm átfordulással kell készíteni. Az ablakok 
(szellőzők) sarkainál átlósan elhelyezett üvegháló sávokat is kell (kiegészítésként, foltszerűen) 
alkalmazni. 
 
Ezután kerül felhordásra az alapozó vakolati réteg, a nemesvakolat tapadásának elősegítésére, és 
a szívóképesség kiegyenlítésére. Ezen felületre kerül a 2 mm szemcsenagyságú, műanyagkötésű, 
dörzsölt kivitelű vékonyvakolati réteg (nemesvakolat), a víztaszító, de páraáteresztő (lélegzőképes) 
színezés, foltosodásmentesen, teljes fedettséggel. A színezés csak a kellő mértékű száradás után 
(legalább 12 óra, de nedves időben több) kezdhető meg, a foltosodás elkerülése érdekében.  
 
Fontos, hogy a hőszigetelő homlokzati bevonatrendszer anyagai - ragasztóhabarcs, alapozó, 
nemesvakolat - egy rendszer részét képezzék (ugyanazon gyártó cég termékei legyenek).  
 
A rendszer beépítésénél fontos, hogy a ragasztási, vakolási munkák végzése csak tartósan + 5 C° 
felett végezhető. (Ez vonatkozik az levegő, az anyag és az alapfelület hőmérsékletére is. 
Megjegyzés: A hőmérsékleti határértékek gyártónként változhatnak).  
 
Az épület párkányai, cseppentői, fallefedései egyvízorros és kétvízorros kivitelben gyári porszórt 
alumínium (pl.:Prefa) kell készíteni, 5%-os kifelé lejtéssel, a falbélletekre is felvezetve és az ablakhoz 
vagy falakhoz való kapcsolódásnál tartósan rugalmas szilikonkittel tömítve. A párkánylefedések 
kiterített szélességeinek meghatározásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a lefedést biztosító 
fémlemez szerkezetek vagy profilok a homlokzati síkra az alábbi értékekkel takarjanak rá:  
 
8 m épületmagasságig >5 cm  
8-20 m épületmagasság között >8 cm 
20 m felett egyedi méretezés szerint 
 
A lefedések külső élének megfogására 1,5-2 mm vastag horganyzott acél rögzítősávot kell a 
falszerkezethez - legfeljebb 20 cm-enként - mechanikai rögzítéssel rögzíteni.  
A hőszigetelő táblákat a rendszersaját ragasztás mellett hőszigetelő (esetleg dugózással letakart) 
dűbelekkel kell rögzíteni (szélszívás elleni védelem, 5-8 db/m2).  
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A toldási hézagokat - amennyiben azok nem általános helyzetűek (hanem lábazati zóna 
anyagváltásai, vastagságváltások, stb.) - egy második réteg hálóerősítéssel kell ellátni, úgy hogy az 
mindkét irányban legalább 20 cm-t túlvezetett legyen.  
 
A lábazati szigeteléseket a hőszigetelés mögé kell bevezetni. A lábazati hőszigetelés extrudált (XPS) 
anyagú legyen! Pontos kialakítás a részlettervek szerinti. 
 
4.3.Fémlemezmunkák 
 
Az építészterveken meghatározott helyeken (lásd még részlettervek, R-01-08) fémlemez 
attikafedések, fallefedések készülnek. A fémlemezfedések alatt teljes felületű aljzatot kell készíteni, 
amely a fellépő igénybevételeket (meteorológiai, használati) képes felvenni. Aljzatként II. osztályú 
gyalulatlan, sarkos élű, légszáraz lucfenyő deszkát vagy 1.5 cm OSB építőlemezt lehet alkalmazni. 
A vetemedés megelőzésére a deszkákat a szaruzatra legalább 2-2 db szeggel kell rögzíteni a 
széleken. Ügyelni kell arra, hogy az esetleges vetemedéskor a fémlemez fedés felőli oldal legyen 
domború. Az elemeket összeszorítani nem szabad (10 mm réssel kell fektetni, amennyiben a 
választott fémlemez anyaga, pl. titáncink, megköveteli az átszellőztetést). Az aljzatot változó 
kötésben (hajózva) kell rögzíteni, 10 mm-es közökkel toldva. A deszkaaljzat elemeinek 
hosszcsatlakozását ezen lemezek fektetése előtt végig kell gyalulni (síkfogasság csökkentése). 
Bontott zsaludeszkák, zsalutáblák aljzatként nem használhatók. A deszkaaljzat elkészítésekor a 
tetőfelületet azonnal takarással kell védeni az időjárás hatásaitól. 
 
Az alacsony hajlásszög miatt (pl. gépháztető) kötelezően beépítendő fóliakasírozású alátétszőnyeg 
az építés közbeni ideiglenes nedvességvédelem szerepét is betölti (rövid távon UV-álló). A szellőző, 
„bolyhos” alátétszőnyeg a rendszer eleme (a kiválasztandó rendszer szerint), amely rugalmas 
polyamid-monofilament szövetszerkezetből és egy arra az alsó oldalon kasírozott alátétfóliából áll. A 
tetőfedési alátétlemez a fedés alatt második vízelvezető rétegként biztosítja a fémlemez héjazat alsó 
felületének szellőzését, illetve a bejutó vizek elvezetését. Az alátétszőnyeget kasírozott felével lefelé 
kell a deszkaaljzatra fektetni, a toldásokat lejtésirányban átlapolva, és az illesztés sávjában 20 cm-
enként széles fejű szegekkel rögzíteni. Az építés közben bejutott, és a deszkaaljzatban esetlegesen 
tárolódott víz tartós terhelése ellen is védi a fémlemezeket (kondenzvíz korrózió veszélye, „fehér 
rozsda”). A kezelt faanyagban lévő vegyszerek ellen is védelmet nyújt a lemezek részére (kipárolgás, 
érintkezés). Ez a réteg a kopogó esőhang elleni védelmet is szolgálja, és kiegyenlíti az aljzat kisebb 
egyenetlenségeit (1-2 mm). A fémfedés korcait, egyéb elemeit minden további nélkül lehet ezen 
keresztül a deszkaaljzathoz rögzíteni. 
 
A fémlemez fedések a fokozottan vízzáró kategóriába tartoznak. 
 
A teljes felületű deszka aljzatra 0,6 mm vastag, hossztoldás-mentes szalagokból készített, gyári 
bevonatos alumínium lemezből készített (pl. Prefa) fémlemezfedés kerül. A széleken (oldalsó 
lemezsávok), az attikák mentén 0,8 mm-es, növelt vastagságú, szalagok beépítése szükséges a 
nagyobb szélterhelés (elsősorban szélszívás) miatt.  
 

Ahhoz, hogy a hossztoldások mindenütt csapadék-tömörek legyenek, az alacsony hajlásszögű (15 
fok alatti), tömített kapcsolatok készítése a követelmény. Öntapadó tömítő szalagokat kell alkalmazni. 
Olyan tömítő szalagok alkalmasak erre, melyek 90 Celsius fok hőmérsékletváltozást elviselnek 
károsodás nélkül, és tömítő hatásuk nyomás alatt is hosszútávon állandó marad, azaz 
összenyomhatók. 
 
Mindenképp szem előtt kell tartani a korcolt fémfedésekről szóló, az MSZ 7951 számú, szabványban 
leírtakat. A nagyon alacsony tetőhajlások miatt nagy gondot kell fordítani a kényesebb helyek, így az 
ereszek, felépítmény szegélyezések, oromlezárások helyes kiképzésére. 
 
A fémlemezek esetében az 5 Celsius fok alatti munkavégzés tilos! A hideg időben történő 
lemezhajtáskor az anyag súlyosan sérülhet. Az elhelyezés, rögzítés megengedett (természetesen 
ilyenkor még csak ideiglenes szigetelésként funkcionál a lemez), de a lemezek összedolgozása, 
erőteljes „hajtogatása” nem. Valamennyi elemnél kerülni kell a teljes, 180 fokos visszahajtást, mert a 
fémlemez anyagában a kelleténél nagyobb feszültségek léphetnek fel.  
 
Az alkalmazott faanyagokat (pl. aljzatdeszkázat) rovar-, gombavédelemmel kell ellátni. A titáncink 
vízcseppentők méretét a részlettervek szerint kell alakítani.  
 
A szegélyeket legfeljebb 6 m-enként dilatálni kell. 
 
A fedési lemezsávok rögzítése fix kapcsokkal (fércekkel) történik. A 2-2 db nagyfejű szeggel rögzített 
fércek szélessége 36 mm. A lecsúszást fix kapcsokkal kell megakadályozni. A csúszó kapcsokat 
egyenletes kiosztással, a hosszirányú csúszást lehetővé tévő módon kell a fedési lemezsáv 
peremezésébe visszahajtani.  
 
A nagyobb szélterhelésnek kitett helyeken (széleken és éleken) a rögzítő kapcsok 
négyzetméterenkénti számát növelni kell (mindezekhez a gyártó külön táblázatát kell figyelembe 
venni). 
 
Az eresz menti be- és a gerinc menti kiszellőzéseknél a rovarok és porhó elleni védelmet perforált 
lemez alkalmazásával kell megoldani. A szellőző felület nagyságának meghatározásánál a perforált 
lemezek szabad keresztmetszetét lehet figyelembe venni (~50%). A perforált lemezek lyukátmérője 
legfeljebb 10 mm lehet. 
 
A fém vízcseppentők épületmagasság függvényében, részlettervek szerinti mérettel készüljenek. 
 
A kész fémfedések átadás-átvétel feltételei: 
 

• az előírt minőségű anyagok legyenek beépítve, 
• vizsgálni kell a fémlemezek felületének épségét, 
• a fémlemezek hullámmentes, sima fektetése, 
• az ereszekhez, felépítményekhez való pontos csatlakozás, 
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• elszíneződés ne legyen, 
• az előírt hézagtömítések, rögzítések megléte, 
• az előírt felvezetési magasságok, átfedések megléte, 
• egyenletes, és pontos korctávolság, 
• megfelelően lezárt korcok (a szükséges helyeken tömítetten), 
• a szükséges helyeken dilatáltság, 
• a kellő számú és helyzetű fix- és csúszó kapocs, 
• a be- és kiszellőző keresztmetszet mérete, 
• a perforált lemezek elhelyezettsége, 
• a villámvédelem, a hófogók, a járórácsok helyes elhelyezettsége, 
• a szalagok hossztoldás-mentessége, 
• vízcseppentő peremek megléte, 
• az esetleges forrasztások épsége (és tisztító folyadék használata a felületek jó 

forraszthatósága érdekében). 
 
 4.4.Egyéb munkák 
 
A meglévő, üveg és fém anyagú, hagyományos szerkezetű, ereszmenti korlátok elbontandóak. Ezen 
korlátok visszaépítésre nem kerülnek. Nincs is rá szükség, hiszen a lapostető üzemszerűen nem 
járható. Ez azt jelenti, hogy csak karbantártási munkák okán lehet / szabad / kell a tetőre felmenni. A 
mindenkori karbantartást végzőnek kellő körültekintéssel kell a munkáját végeznie. 
 
A tetőre való jelenlegi kijutást biztosító (a főépület íves teraszáról nyíló) betonlépcső is elbontandó, 
amely szintén nem kerül visszaépítésre. A lépcső felső vonalában hagyományos (a épület többi 
részével egyező kialakítású) korlátot kell készíteni a „nyílás” bezárására. 
 
Az egyes karbantartandó szintugrással bíró tetőfelületekre való feljutást jelenleg acél lépcsők 
biztosítják. Ezen lépcsők elbontandóak, de a homlokzati szakaszok helyreállítása után (hőszigetelés, 
vakolás, színezés) új anyagokból visszaépítendőek (korrózióvédelemmel). Ügyelni kell azonban arra, 
hogy a lépcső rögzítései egyéb szerkezetei a szigeteléseket sehol nem sérthetik meg. A szigetelések 
mechanikai védelmét az egész felújítási munka folyamán biztosítani kell (lásd még máshol is a 
leírásban). A betonlemezek alatt a vízátfolyást (és mechnikai védelmet is) biztosító dombornyomott 
műanyag lemezek készülnek (pl. Dörken). 
 
A meglévő villámvédelmi rendszer működésképtelen. Szórványosan meglévő alkotóelemei 
eltávolítandóak. a teljes felületre egy működőképes, minden fém szerkezetet bevonó villámvédelmi 
hálózat építendő ki (vezetékek, felfogóárbócok előírás szerint). A teljes rendszer elkészültekor 
villámvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni.  
 
A hőszigetelések mindenkori vastagsága a hőtechnikai méretezés függvényében változó, és az 
általános épületszerkezeti tervek részeként kezelendő. 
 

A sérülésre érzékeny csapadékvíz szigetelések ideiglenes mechanikai védelmét építőlemezzel, 
egyéb szerkezettel kell megoldani. 
 
A tervdokumentáció az építési sorrendről nem nyilatkozik. Ezt az egyes munkafolyamatok 
készítőinek, a generálkivitelezőnek, a beruházóknak, és az építésztervezőknek kell meghatároznia.  
 
A tervekben szereplő termék-megnevezések ajánlások (zárójelben megadva). A javasolt anyagoktól 
viszont csak abban az esetben lehet eltérni, ha a kiírt anyaggal való műszaki egyenértékűség 
igazolható (ÉME, egyéb dokumentáció). 
 
A munkák során fel kell használni az építőanyag-szállítók ajánlásait, szaktanácsait. Az alkalmazott 
anyagok alkalmazástechnikai leírásában foglaltakat tehát minden esetben gondosan be kell tartani. 
 

A szövegesen nem meghatározott megoldások esetében a részlettervek a mérvadóak. 
 
- Szabványok, előírások, építési termékek műszaki követelményei 
 
A kivitelezőnek a jelen Műszaki Előírásokban hivatkozott szabványok, rendeletek, utasítások, 
szabályzatok és műszaki irányelvek előírásait a létesítmények Szerződés szerinti megvalósításához 
kötelezően be kell tartania. A figyelembe veendő előírások körét azonban valamennyi érvényes 
magyar előírás jelenti, és nem korlátozódik csupán a Dokumentációban szerepelőkre. 
Hacsak egyéb Megrendelői igény nem merül fel, valamennyi technológiát, berendezést, felszerelést 
és anyagot úgy kell szolgáltatni, valamint a munkát is úgy kell kivitelezni, hogy megfeleljen az 
Ajánlatkérési Dokumentációban szereplő magyar nemzeti szabványok legutolsó kiadásában rögzített 
követelményeknek. A szabványokat az ajánlat beadása előtt 30 nappal érvényes kiadás szerint kell 
érteni. 
A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint a nemzeti szabvány alkalmazása 
önkéntes, viszont műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek 
alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az adott jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek. 
Olyan esetekben, amikor az előírások vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi 
szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtják, azokat a követelményeket kell kötelezően 
figyelembe venni, amelyeket az érdekelt felek egyeztetés alapján meghatároznak. 
A kivitelező köteles megfelelőség-igazolással (olyan vizsgálatokon alapuló dokumentummal, amely 
igazolja, hogy a termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá vonatkozó műszaki specifikációkban 
foglalt követelményeknek) rendelkező, építési célra alkalmas építési terméket (ide tartozik minden 
olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több különböző részből összeállított elem, amelyet azért 
állítanak elő, hogy építménybe állandó jelleggel beépítsék) beépíteni, illetve felhasználni. A kivitelező 
építési terméket az építményekbe csak akkor tervezhet be, ha arra jóváhagyott műszaki specifikáció 
(valamely arra jogosult szervezet által jóváhagyott és közzétett műszaki dokumentáció, amely 
tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és rendszerint az alkalmazási 
feltételeket, továbbá a termék megfelelőség igazolásának módozatait is) van. A beépítésre kerülő 
építési célra alkalmas termékeket a Mérnökkel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni kell.  
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A megfelelőség igazolást elsősorban magyar nemzeti szabvánnyal, ezen belül honosított harmonizált 
szabvánnyal, azaz az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Közösségek 
Hivatalos Lapjában közzétett szabvánnyal kell igazolni, amelyet a magyar eljárási rendnek 
megfelelően honosítottak, és nemzeti szabványként közzétettek. Amennyiben ez nem lehetséges, 
másodsorban európai műszaki engedéllyel (ETA: European Technical Approval), azaz olyan műszaki 
specifikációval kell igazolni a megfelelőséget, amelyet harmonizált európai szabvány hiányában egy 
termékre vonatkozóan dolgoztak ki, és hagytak jóvá a Jóváhagyó Szervezetek Európai 
Szervezetének (EOTA: European Organisation for Technical Approvals) tagjai. Az igazolásnak 
tartalmaznia kell a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, 
beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre, valamint az alkalmazható műszaki 
megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, 
megfelelőség igazolási módozatait is. Harmadsorban olyan termékek építhetők be, amelyek 
építőipari műszaki engedéllyel (ÉME) rendelkeznek, azaz Magyarországon kijelölt jóváhagyó 
szervezet által – más jóváhagyott műszaki specifikáció hiányában – kiadott műszaki specifikációval 
igazolt termékek. Az igazolásnak szintén tartalmaznia kell a termékre vonatkozó műszaki 
követelményeket és alkalmazási feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, 
üzemeltetésre és az alkalmazható műszaki megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó 
követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség igazolási módozatait is. 
 
A Dokumentációban előforduló műszaki szabványok, irányelvek és egyéb kiadványok rövidítései és 
számjelei a következők: 

 
MSZ Magyar Szabvány (Nemzeti Szabvány) Jelölése: pl. MSZ 4719:1982, ahol az első 

számjegycsoport a szabvány számát, míg az utolsó négy számjegy a jóváhagyás évét jelöli. 
Szabványsorozat azonosító száma két, egymástól kötőjellel elválasztott részből áll, amelyet a 
jóváhagyás éve követ (pl. MSZ 9996-1:1986). 

MSZ EN jelzésű szabvány: az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) által kiadott európai szabványt bevezető 
magyar nemzeti szabvány kibocsátói jele. 

MSZ ENV jelzésű szabvány: az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) által kiadott európai előszabványt bevezető 
magyar előszabvány kibocsátói jele 

MSZ ISO jelzésű szabvány: Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által kiadott 
nemzetközi szabványt bevezető magyar nemzeti szabvány kibocsátói jele. 

MSZ ETS jelzésű szabvány: az Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI) által 
kiadott európai szabványt bevezető magyar nemzeti szabvány kibocsátói jele. 

MSZ IEC jelzésű szabvány: a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) által kiadott 
európai szabványt bevezető magyar nemzeti szabvány kibocsátói jele. 

MI jelzésű Műszaki Irányelv: a berendezések, szerkezetek, vagy gyártmányok tervezésének, 
gyártásának, szerelésének, karbantartásának, vagy használatának műszaki szabályait, vagy 
eljárásait ajánló kiadványok kibocsátói jele. Felosztásuk és jelölésük azonos a nemzeti 
szabványokéval. 

ME jelzésű Műszaki Előírás: az egyes minisztériumok által 1993-tól kiadott műszaki 
előírásokat tartalmazó kiadványok kibocsátói jele. Felosztásuk és jelölésük azonos a nemzeti 
szabványokéval. 

Útügyi Műszaki Előírások: az útügyi műszaki előírások alkalmazása az országos közutak 
kezelői számára – a közhasznú tevékenység ellátására kötött szerződés szerint – kötelező. Az Útügyi 
Műszaki Előírásokat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedési Főosztálya adja 
ki közlemény formájában. 
A műszaki dokumentációban alkalmazott mértékegységek megegyeznek a Systeme International 
(SI) rendszerben előírt és megengedett mértékegységekkel. Amennyiben a Műszaki Előírásokban 
hivatkozott szabványokban vagy egyéb okmányokban szereplő mértékegységek nem azonosak az 
SI rendszer által előírt vagy elfogadott mértékegységekkel, ezeket át kell számítani az SI 
mértékrendszerre ezen Szerződés céljaira. 
 
A munkálatok kivitelezésénél a következő szabvány előírásokat kell betartani:  

 
Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai.  MSZ 24803 
Általános előírások:      MSZ-24803 
Vízszigetelő szerkezetek:     MSZ-04-803-8:1990 
Vakolatok:       MSZ-04-803-9:1990 
Épületgépészeti hőszigetelések:    MSZ-04-803-10:1990 
Tetőfedő szerkezetek:     MSZ-04-803-11:1990 
Épületszerkezetek szigetelése:    MSZ-04-803-8:1990 
Homlokzatburkolatok:     MSZ-04-803-12:1990 
Épületbádogos szerkezetek:    MSZ-04-803-16:1990 
Épületasztalos szerkezetek:    MSZ-04-803-17:1990 
Épületlakatos szerkezetek:     MSZ-04-803-18:1990 
Magasépítési acélszerkezetek:    MSZ-04-803-25:1990 
Építőipari tűrések:      MSZ-7658/2-82 
 
A kivitelezéskor felhasználható anyagoknak rendelkezniük kell az EN európai szabvány szerinti 
minősítésekkel (CE jelzés), valamint az ISO 9001, stb. minősítésekkel. 

 
Egyéb előírások:  ÉMSZ - Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei 

ÉMSZ - Bádogos munkák tervezési és kivitelezési szabályai 
ÉMSZ - Tetőszigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei 
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