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3. Műszaki leírás 

 
a 

Pécsi Szakképzési Centrum Mohácsi Radnóti Miklós Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolájában tervezett felújítási és átalakítási munkáinak 

EGYSZERŰSÍTETT KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ  

 

 
Előzmények 

A Pécsi Szakképzési Centrum mohácsi tagintézménye átfogó, több épületet és 

feladatot is érintő felújítási, átalakítási munkát is el szeretne végezni a 

közeljövőben. Ezek a tervezett munkák elsősorban a tanulási feltételeket és 

körülményeket kívánják javítani, de energetikai célú (utólagos hőszigetelés, 

nyílászárócsere), s ezzel együtt az intézmény új arculatát javító beruházások is 

szerepelnek a tervek között. 

A tervezett munkák egyike sem építési engedélyhez kötött, ám a megvalósításuk 

kiviteli tervek alapján történik. A felsorolt feladatok megvalósítása egy 

ütemben, egy generál kivitelező irányításával történik. Jelen dokumentáció a 

kivitelező kiválasztásához, tenderetetéséhez készül. Ennek megtörténte után a 

teljes kivitelezési dokumentáció, a szükséges további részlettervek is 

elkészülnek. 

 

Tervezési feladatok 

 

3.1. Tankonyha utólagos hőszigetelése, tetőcseréje 

Pontos helyszín: Mohács, Pécsi út 6. hrsz: 90/3 
 

3.1.1. Padlástéri födém szigetelése:  A födémszerkezet  E-gerendás födém téglabetétes 

kialakítással és salakfeltöltéssel.  A gerendáknál szigetelés hiányában hő-híd keletkezik, ezért 

szükséges a födém hőszigetelése 10cm vastag kőzet, vagy üveggyapotos szigeteléssel, alatta 

párazáró fóliával, felette védőfóliával. 

A padlásfeljárótól élére állított pallók bedeszkázásával közlekedési folyosó kialakítása. 

A szigetelendő felület:  160m
2
 

 

3.1.2. Homlokzatszigetelés:  A falszerkezet 38cm vastag kisméretű téglából épült. 

A homlokzat főpárkánya kiugró falazott téglapárkány, vakolatdíszítéssel ellátva. 

A homlokzati vakolat anyaga,-rétege: (alapvakolat és 1-1,5 cm vastag kapart kőporos 

vakolat), az ablakoknál és az épület sarkainál ez a kőporos vakolat 1 cm vastagságban előre 

ugrik, a falsíktól ezért a kivitelezés során el kell távolítani ----vagy a készülő szigetelést is 

ilyen kiemeléssel (díszítéssel) lehet elkészíteni .  A homlokzat felülete jó állapotú, de kisebb 

javítási munkákat kell rajta végezni. Az épület nyílászárói ki lettek cserélve, de a régi műkő 

párkányzat bennmaradt, amit a homlokzat szigeteléskor ki kell cserélni (műkő, az új párkány 

35 cm széles). 

- Homlokzatszigetelés anyagmennyisége -10cm polisztirol homlokzati hőszigetelő 

rendszer (indítóprofil, lapok, ragasztó, dűbel, háló, hálós élvédő):    135m
2
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- Spaletta anyagmennyisége: 3 cm vastag polisztirol-hőszigetelő 15m
2
 

- Főpárkány kialakítása: 3 cm vastag polisztirol-hőszigetelő 15m
2
 

- Ablakpárkányok (35 cm széles):  

195cm- 7db,  160cm- 1db,  85cm- 1db,  60cm- 1db,  38cm- 2db 

- Az északi oldalon van a Gáz becsatlakozás a hőszigetelés miatt  a vezetékeket ki kell 

emelni a falsíktól 15-17 cm-re. 

- Homlokzat színezés: 190m
2
 felület (vannak pillérek, mennyezet, ami nincs 

szigetelve, de színezni kell) 

         
                  

3.1.3. Tetőhéjazat cseréje 

Felület: 242 m2, Tető hajlásszöge: 40º 

Elvégzendő munkák:   

-Tetőfedés, lécezés bontása 

- Tetőfólia, ellenlécezés, tetőlécezés 

- Új cserépfedés - Tondach Csornai hornyolt egyenesvágású téglavörös 

- Vízcsendesítő cseréje (meghosszabbítása) 7,5x10 cm-es fenyőgerenda 150 fm. 

- 50 db rögzítő dübel (szelemenek födémhez rögzítéséhez) 

- Új ereszcsatorna kiépítése teljes hosszban: 60 fm. 
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3.2. Sportmalom (Sportcsarnok) beázásának megszüntetése. 

Pontos helyszín: Mohács, Mohácsi Jenő u. 2/b hrsz: 89/7 

 
A tizenegy éve átadott létesítmény csarnoka nagy esőzések illetve hóolvadáskor több helyen 

beázik. Többszöri javítás után sem sikerült véglegesen megoldani a tetőszerkezet problémáját. 

Helyszíni felmérés alapján a hiba a tetőszerkezetből a gerinc vonalában 25 méter hosszan 

kiemelkedő felülvilágító ablaksornál keletkezett. Át kell alakítani az ablaksor és a 

tetőszerkezet csomópontját, növelni kell a bádogozás magasságát és szélességét is. Ehhez 

növelni kell az ablaksor alatti parapetfal magasságát, csökkenteni a nyílások magassági 

méretét 20-20 cm-rel. 

Elvégzendő munkák: 

- új ablaksor 2x25 méter hosszan 60 cm magassággal – a jelenlegi ablakok 

átalakításával 

- hőszigetelés, tetőfólia, vízszigetelés cseréje, pótlása 50 m
2
 felületen 

- új bádogozás (WM Zink lemezel) 50 m
2
 felületen 

 
Az átalakítandó csomópont 

 

3.3. Főbejárat átépítése, utcai homlokzat átalakítása  

Pontos helyszín: Főépület, Kossuth L. u. 71. „A” épület hrsz: 96 
 

Az iskola főbejárata és az épület meghatározó utcaképe megépítése óta változatlan, több 

szempontból is megújításra szorul. Leginkább a tervezett nyílászáró-cserék és az épület 

utólagos hőszigetelésének igénye követeli meg a változtatást, ám ez egyúttal lehetőséget kínál 

egy új homlokzat egy megváltozó utcakép kialakítására is.  

Elvégzendő munkák: 

- Új bejárati előtető lépcső építése: Részbeni bontás után új vb. lemezlépcső 

előregyártott műkő burkolattal. Vasbeton lemez előtető (részben áttört) WM Zink 

lemezfedéssel, burkolt vasbeton pillérekkel, mellvédfallal. 

- Bejárat felett attikafal építése, „RADNÓTI” felirat elhelyezése 

 -  Északi homlokzati nyílástárók (ablakok) cseréje fehér műanyag ablakokra. 

 - A hátrahúzott homlokzat utólagos hőszigetelése és burkolása 

o Pillérek utólagos hőszigetelése 4 cm  Felület: 48,3 m
2 

o 25 cm-es téglafal utólagos hőszigetelése 12 cm  Felület: 62,68 m
2 

o Burkolás Equitone Pictura  lapokkal összesen: 95 m
2
 
 

o Téglaburkolat (vágott kisméretű tégla): 20 m
2 
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- Kiugró épülettömb utólagos hőszigetelése 

o Utólagos hőszigetelés- Drivyt rétegrenddel 
o 10 cm hőszigeteléssel:  70 m2 
o Téglaburkolat (vágott kisméretű tégla ragasztva) a sarkokon: 15 m

2
 

- Térkő burkolat – 6 cm vastagságban, ágyazóhabarcsba fektetve - meglévő 

burkolatok elbontása után 162m2 

- Parkosítás: Vb. támfal 45 cm magasságban, külső oldalán burkolva illetve festve. 

Belső oldalon kent szigeteléssel, földfeltöltés, növényesítés 

- Új belső kapu építése - : 300x160 cm mérető, áttört Hörmann tolókapu. Elektromos 

motorral, távirányítós működtetéssel a portáról. Ehhez kétirányú térfigyelő kamera 

és figyelőmonitor + hálózat kiépítése a Portáig. 

- Fedett kerékpártároló előkészítése az utcafronton megszűnő tárolók helyett az 

udvarban. 15 db 0,4x0,4x0,8m-es pontalappal 6 cm térbeton kavicságyon  32 m
2
  

 

3.4. Tantermek teljes felújítása  

Pontos helyszín: Főépület, Kossuth L. u. 71. „B” épület hrsz: 96 
 

A harminc évvel ezelőtt épített épületrészben lévő 7 tanterem teljes felújítása már jó ideje 

célja az intézménynek. 

- Az emeleti tantermek összes nyílászáróját fehér műanyag szerkezetre cseréljük,  

- a földszinti termek új, már korábban kicserélt fa nyílászárói fehér mázolást kapnak,   

- minden tanterem új fal- és mennyezetfestést, a belső nyílászárók új mázolást kapnak, 

- a parketta minden teremben felújításra (csiszolás, javítás, lakkozás) kerül,  

- a világítótestek is a mai előírásoknak megfelelő, energiatakarékos lámpatestekre 

cserélendők. 

- A tantermek mellett az utcára néző földszinti és emeleti folyosók ablakait is 

kicseréljük, a folyosókat ki kell festeni. 

- Cserélni kell a fa szerkezetű tetősík ablakokat is 

- A belső udvarra néző, cserére nem kerülő (nem tantermi) ablakok fehér mázolást 

kapnak.  

 

3.5. Vizesblokkok átépítése, felújítása  

Pontos helyszín: Főépület, Kossuth L. u. 71. „A” épület  hrsz: 96 
 

3.5.1.„A” épület vizesblokkjainak átalakítása  

Az épület főbejárata melletti vizes helyiségeket úgy szeretnénk felújítani, hogy azt bármely 

középület dicséretére válhasson. Az átalakítás a meglévő fiú és lány WC-ket érinti elsősorban, 

de felújításra kerül a közöttük húzódó folyosószakasz is.  

A) A folyosón a meglévő farost falburkolat helyére kerámia falburkolat kerül 140 cm 

magasságig, felette a fal és a mennyezet új festést kap (a jelenlegi festékrétegek 

lekaparása és glettelés után). Teljes belmagasság 320 cm. A folyosóról nyíló ajtók és a 

beépített szekrény ajtaja egységes megjelenésű, új szerkezet lesz – utólag szerelhető, 

karcvédett ajtó azonos színű tokkal, teli illetve kis mértékben üvegezett.  

A tanári folyósóra nyíló kétszárnyú ajtó a jelenlegi formájában megmarad. 

 

B) A fiú WC bejárati ajtónyílása kiszélesítendő 90 cm-re (falbontás, új áthidaló 

utólagos beépítése). A helyiség jelenlegi falai elbontásra kerülnek (kisméretű téglából 

falazott éltégla falak  23 m
2
) Egy új fal építésére van szükség, amely leválasztja majd a 
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kézmosót a WC-tértől, ez szerelt (Rigips) falként épül 230 cm magasan. A homlokzati 

falsík elé 120 cm magas 10-es fal épül, ebbe kerül  a piszoárhoz menő vízvezeték. 

Szükséges a teljes víz- és csatornavezeték újjáépítése, a padlóburkolat bontása. A 

helyiségek új kerámia padlóburkolatot, körben 210 cm magasságig kerámia 

falburkolatot kapnak, felette új festést (a jelenlegi festékrétegek lekaparása és glettelés 

után). Belmagasság: 320 cm. Megújítandó a z elektromos hálózat is új belső 

világítótestekkel. 

Beépítendő szerelvények (SVM Kft, SVM Sortiment katalógus alapján). 

- 4 db piszoár elválasztó falakkal (3 db) - Kompact , infra vezérlésű öblítővel  

- 2 db hátsó fali tartályos hátsós WC kagyló 

- szerelt WC válaszfalak – kompakt (385 fm két ajtóval) 

- dekor minkalapos mosdópult két beépített kerámia mosdóval 150x55 cm 

- papírtörlő-tartó 

- elektromos kézszárító 

- tükör 60x150 cm 

C) A lány WC jelenlegi falai nagyrészt elbontásra kerülnek (kisméretű téglából 

falazott éltégla falak  10 m
2
) Egy nyílás befalazására van szükség: 2,0 m2. Kibontásra 

kerül a beépített szekrény és egy jelenlegi fülke, ezek helyén lehet kialakítani az új 

kézmosó részt. A maradék négy wc-fülke új térelválasztót kap, s leválasztásra kerül 

egy szerelt fallal a jelenlegi s megmaradó berendezések (mosdó, falikút, boyler) 

„sarka”.  

Szükséges a teljes víz- és csatornavezeték újjáépítése, a padlóburkolat bontása. A 

helyiségek új kerámia padlóburkolatot, körben 210 cm magasságig kerámia 

falburkolatot kapnak, felette új festést (a jelenlegi festékrétegek lekaparása és glettelés 

után). Megújítandó a z elektromos hálózat is – új belső világítással. Belmagasság: 320 

cm. 

Beépítendő szerelvények (SVM Kft, SVM Sortiment katalógus alapján). 

- 4 db hátsó fali tartályos hátsós WC kagyló 

- szerelt WC válaszfalak – kompakt (7,4 fm 5 ajtóval) 

- dekor minkalapos mosdópult két beépített kerámia mosdóval 150x55 cm 

- papírtörlő-tartó 

- elektromos kézszárító 

- tükör 60x150 cm 

D) A lány WC melletti tanári WC-be csak a jelenlegiek cseréjével új WC csésze és 

egy új, munkapadba épített mosdó kerül beépítésre.  

Tanári WC:  új WC csésze és egy új, munkapadba épített mosdó 120X 55 cm 

beépítése.  

E) A teljes csatorna elvezető rendszer a helyiségek (és a pincefödém alatt) cserére 

szorul, az eredeti csöveket cserélni kell. 

 

 

3.6. Belső udvari lépcsők átépítése, felújítása  

Pontos helyszín: Főépület, Kossuth L. u. 71. „A”-„B” épület  hrsz: 96 

 
3.6.1. B épület 1. bejárat  

A lépcső teljes átépítése, színpadtér kialakítása. A jelenlegi előlépcső bejárati szintje iskolai 

ünnepségeken pódiumként is szolgál, de erre a célra kissé szűkös. Helyszíni műkő burkolata 
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több helyen repedezett, sérült, felújításra szorul. Felújítás helyett a teljes átépítés során az 

eddiginél nagyobb előtér kialakítása a fő cél. Ezzel együtt az eddig kihasználatlan beugró 

sarkot is hozzá lehet kapcsolni a terezett pódiumhoz, így már szinte színpadként szolgálhatná 

az intézményt. A tervezett új lépcső mellett egy akadálymentes közlekedést biztosító lift 

beépítésére is lehetséges. Ez tűnik a legjobb megoldásnak az épületbe való akadálymentes 

bejutáshoz.  

Az új, tört vonalú lépcső alatti feltöltést a meglévő, megmaradó szerkezet részben biztosítja, 

csak esetenként és csak  kisebb visszabontására van szükség. Az új lépcső vasbeton szerkezet 

fagyálló és csúszásmentes kerámia burkolattal (30 m
2
), alu profilos élvédő csúszásgátlóval 

(66 fm). A beugró előtti új színpadrész viszont pillérekre épített vasbeton födémként 

emelkedik a bejárati szinthez, szintén csúszásmentes kerámia burkolattal – a teljes összefüggő 

felület a bejárat előtt 21,58 m
2
. 

A bejáratnál új fehér műanyag nyílászáró épül a jelenlegi kiosztással. A bejárat melletti 

nyílászárók fehér mázolást kapnak. 

A lépcsősor keleti lezárására egy, a pihenőnél magasabbra nyúló 4 cm falvastagságú vasbeton 

virágtartó vályú épül, ez mögött lesz az 1x1,4 m helyigényű lift. (Diktalift Kft: GHB 50 

Kültéri, kábeles, 2 oldali, szürke/acél). Elektromos csatlakozás (földkábel) kiépítése, 

kezelőpanel felállítása szükséges. A színpadhoz kültéri (zárható dobozba helyezett) 

elektromos fali csatlakozók kiépítése szükséges. 

A virágtartó mellett és a színpad szélén a tervezett lift felé a vasbeton szerkezetre rögzített 

acélkorlát kerül – a színpad szélén polikarbonát mellvédfallal. 

A lépcsőház melletti beugróba nyúló színpadrész felett 2 méteres kinyúlással polikarbonát 

előtető készül, 10x10 cm-es fa szelemenekre és szaruzatra támaszkodva. 3 db Multiclear 16 

mm-es, víztiszta 2 m hosszú, 1,25 m széles – tömítő és rögzítő anyagokkal.  

A lépcső megépítése után az azt övező meglévő térburkolat részbeni újraépítés is szükséges 

lesz mintegy 10 m
2
-en. 

      
A jelenlegi lépcső  és a tervezett a „színpad” helye 

 

3.6.2. B épület hátsó bejárat  

Meglévő szerkezet burkolása csúszásmentes, fagyálló kerámia burkolat 7,85 m
2 

alu- profilos élvédő csúszásgátlóval 10,8 m 

 

3.6.2. A épület hátsó lépcső   

Meglévő szerkezet burkolatcseréje csúszásmentes, fagyálló kerámia burkolat 8,5 m
2
 

alu- profilos élvédő csúszásgátlóval 12 m 
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B épület hátsó bejárata      A épület hátsó lépcső 

         
 

 

3.7. Pavilon építése a belső udvarban  

Pontos helyszín: Főépület, Kossuth L. u. 71.  Belső udvar hrsz: 96 

 
Az udvarban, eddig beépítetlen területen új, akár egy osztálynyi gyereket is befogadni képes 

pavilon épül. Alaprajza egy 8 m átmérőjű körbe illeszkedik, tengelyesen szimmetrikus 

elrendezésű, kilenc szeletre osztható (9x40°) 

Három bejárattal rendelkezik, a déli bejárattól jobbra és balra 3-3 szeletet foglalnak el 

egymással szemben helyezkedve a padsorok. Ezek tömör kisméretű téglából nyers falként 

épülnek, 3 ülősort foglalnak magukba, melyek lépcsőzetesen emelkednek a pavilon széle felé. 

Az első két sor tetejére fapadok kerülnek. A harmadik sor egyben a pavilon külső fala is, 

amelyen szabályos kilenc-szöget alkotva helyezkednek el a tetőszerkezetet tartó faoszlopok. 

Az oszlopok alatt kéménypillérként falazott 38-as fal kürtőrésze vasbeton maggal épül, ebbe 

ültethető az oszlopot (15x15) tartó acélszerkezet.  

A padsorok 38 cm széles faltömbök, a közöttük húzódó két közlekedősáv 53 cm széles. A 

közlekedőkbe a végeiken 15 cm magas lépcsőfokok segítik a bejutást. Mindezek a méretek 

kisméretű téglával falazhatóak. 

A déli bejárattal szemben, a pavilon tengelyében (a két felső bejárat között, a 9. tartóoszlopot 

eltakarva) egy 2,07 méter széles, 2,60 m magas, fal épül kisméretű téglából, 1,05 felett vakolt 

falfülkével. A lelátó és a különálló faltest alatt is nedvesség elleni szigetelés készül. 

A 20 fokos hajlásszögű faszerkezetű tető a faoszlopokon körbefutó, acélabronccsal 

megerősített szelemenekre támaszkodó - ebből adódóan szabályos kilenc-szög alaprajzú. 

Deszkaborítást és bitumenes zsindelyfedést kap majd. 

Az alapozás 15 cm vastag vasalt lemezalap, amely a szélső falsík alatt 90 cm mély sávalappá 

vált. A járófelület (az építmény közepén egy 3,6 m átmérőjű szabad terület és a közlekedő 

sávok) térkő 6 cm-es burkolatot kapnak  22,5 m
2
 felületen. 

Az építmény elektromos ellátása földkábelen a meglévő hálózatról oldható meg. Az északi 

falon főkapcsoló, ezt követően 2 dugalj, kettős kapcsoló és a pavilon belsejében 6 lámpa 

kiépítése szükséges. 

 

3.8. Belső homlokzat utólagos hőszigetelése  

Pontos helyszín: Főépület, Kossuth L. u. 71. „A” épület hrsz: 96 
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A 3.3 pontban részletezett homlokzati átalakítási munkákhoz kapcsolódva a Pécsi úti 

épületrész („A” épület) nyugati homlokzatán is szükségessé vált a falak utólagos 

hőszigetelése. Itt a nyílászárók cseréje az idei év elején már megvalósult. 

Elvégzendő munkák: 

- Ablakspaletta szigetelés 4 cm vastagságban: 6,5 m
2 

- Falfelület szigetelése 12 cm vastagságban: 92,5 m
2
 (ragasztva + dübelezéssel) 

- Teljes felületen Dryvit rétegrend 

- Új lemezpárkányok (25 cm szélességben): 12 fm   

 

3.9. Parkoló és kapu kialakítása  

Pontos helyszín: Raktárépület, Mohácsi Jenő u. 1/b. hrsz: 89/3 

 
A Sportmalommal szemközti ingatlanon lévő épület jelenleg kőműves gyakorlati helyként és 

raktárként szolgálja az intézményt. Az épületet melletti telekrész rendezetlen, gazos terület, 

hasznosításra vár. Mivel sok esetben okoz gondot az intézmény telephelyei körüli parkolás, 

ezért e területen zárt parkoló kialakítása  cél. Ehhez új bejárati kaput kell építeni, majd 

tereprendezés után zúzalékkal alakítjuk ki a közlekedő és parkoló felületeket.  

Elvégzendő munkák: 

- Új tolókapu beépítése – kézi működtetéssel, de későbbi motoros működtetés 

lehetőségével - 400 x 160 cm, áttört Hörmann, mellette  95x160 cm áttört 

egyszárnyú nyíló fém kiskapu  

- Tereprendezés, kb 150 m3 föld/törmelék eltávolítása – a parkoló helyén 700 m2-en  

- Zúzalék terítése, tömörítése 440 m2-en 10 cm vastagságban kb 45 m3 25-60-as  

 

 

 
 

ALKALMAZANDÓ SZABVÁNYOK 
 

MSZ EN 1990:2005 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai 

MSZ EN 1990:2002/A1:2006 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai 

MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1 . rész: 

 

Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei 

MSZ EN 1991-1-5:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-5. rész: 

 

Általános hatások. Hőmérsékleti hatások 

MSZ EN 1991-1-6:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-6. rész: 
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Általános hatások. Hatások a megvalósítás során 

MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1 . rész: 

 

Általános és az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZ EN 1992-1-2:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: 

 

Általános szabályok. Tervezés 

MSZ EN 1995-1-1:2005 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1- 1 . rész: 

 

Általános szabályok. Közös és az épületekre vonatkozó szabályok 

MSZEN 1997-1:2005 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1 . rész: Általános szabályok 
 

 MUKAVÉDELEM 
 

Az építés során betartandó munkavédelmi előírások, utasítások, vonatkozó 

szabványok és rendeletek:   

- 1993. XCIII. számú munkavédelmi törvény. 

 - A központi funkcionális szervek kötelező rendelkezései. 

 - Az összes vonatkozó ágazati munkavédelmi jogszabályok. 

 - A felügyeleti szervek munkavédelemmel kapcsolatos rendeletei. 

 

 

 

Pécs, 2017. október 30. 

 

 

                 
       Atanazov Ilija 


