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Móra Ferenc Általános Iskola Energetikai Tanulmánya 
 

 
 

Hajlaterősítés 50 cm szélességben polimerbitumen hegesztett lemezzel, egy rétegben, 4 mm vtg. 

üvegszövetfátyolbetétes  modifikált bitumenes lemezzel (pl. PLASTOBIT PV 4MM T APP  modifikált 

bitumenes lemez) 

A tetőszigetelés utolsó rétegeként készül a csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, poliészter fátyol 

hordozójú polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő palazúzalék hintéssel, egy 

rétegben, teljes felületen lehegesztve, 4,5 mm vastagságban, először a vízszintes felületeken majd a 

függőleges attika és lábazati felületeken. Ezzel a réteggel együtt kerülnek beépítésre a páraszellőző 

elemek is.  

Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást 

visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben, teljes felületen lehegesztve, (pl. PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP 

modifikált bitumenes lemez) vízszintes felületeken, 4,5 mm vastag poliészterfátyol hordozórétegű 

palazúzalékos  modifikált bitumenes zárólemez. 

Az előzőek szerint az attikára felvezetett vízszigetelő rétegek külső éleinél leszorító bádog lemezt kell 

elhelyezni a férclemezhez szegecselt kivitelben, poliészter bevonatos horganyzott acéllemezből, amely 

biztosítja, hogy a szélhatások az attikák felületénél se tudják megbontani a szigetelést. 

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre az ideiglenesen leszerelt villámhárítók, valamint 

minden más egyéb ideiglenesen leszerelt szerkezet. 

Csak ÉME és tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező víz,- és hőszigetelő rendszer építhető be, melyet 

az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell. 

5.5 Munkavédelemi, biztonsági, és minőségbiztosítási követelmények: 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az érvényben 

levő balesetlehárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak 

naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére.   

A tervkészítés során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

Megjegyzés: A költségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplő méreteket és mennyiségeket 

minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell. 

 

              
                 Kovács Zoltán 
                       okl. építészmérnök   
                  É 01-0245 
            1195 Bp., Nagysándor J. u. 26. 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
1144 Budapest, Újváros park 2.

Kivitelezési
tervdokumentáció

Nyílászáró konszignáció M 1:50
Kovács Zoltán
okl. építészmérnök
É 01-0245
1195 Bp., Nagysándor J. u. 26.

1,25
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25
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55

Alaprajzi konszignáció
Nyílászáró típusa

Szélesség (m)
Magasság (m)
Mennyiség(db)

Nyitásmód - felülvilágító

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

Nyitásmód - főszárny
Nyitásmód - alsó szárny

Üvegezés

U-érték

Kivitel

Toktoldó
Szín
Könyöklő

Párkányzat

AB-001
ablak (műanyag)

1,25

2,25
2

4mm Low-E + 12mm légrés Argon töltéssel + 4mm Float
+ 12mm légrés Argon kitöltéssel + 4mm Low-E rétegrend
Ug=0,8 W/m2K; 12db) hőszigetelő üvegezéssel
(Uw<1,15W/m2K)
műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból,
tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 7,10

kivül-belül fehér RAL 9016 színben
belső műanyag, vízorros, fehér RAL 9016 színben,
párkány típus azonos végzáróval
külső porszórt aluminium, vízorros, fehér RAL9016
színben, párkánytípusazonos végzáróval

bukó-nyíló
bukó

-
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Móra Ferenc Általános Iskola Energetikai Tanulmánya 
 

 
 

Hajlaterősítés 50 cm szélességben polimerbitumen hegesztett lemezzel, egy rétegben, 4 mm vtg. 

üvegszövetfátyolbetétes  modifikált bitumenes lemezzel (pl. PLASTOBIT PV 4MM T APP  modifikált 

bitumenes lemez) 

A tetőszigetelés utolsó rétegeként készül a csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, poliészter fátyol 

hordozójú polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő palazúzalék hintéssel, egy 

rétegben, teljes felületen lehegesztve, 4,5 mm vastagságban, először a vízszintes felületeken majd a 

függőleges attika és lábazati felületeken. Ezzel a réteggel együtt kerülnek beépítésre a páraszellőző 

elemek is.  

Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást 

visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben, teljes felületen lehegesztve, (pl. PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP 

modifikált bitumenes lemez) vízszintes felületeken, 4,5 mm vastag poliészterfátyol hordozórétegű 

palazúzalékos  modifikált bitumenes zárólemez. 

Az előzőek szerint az attikára felvezetett vízszigetelő rétegek külső éleinél leszorító bádog lemezt kell 

elhelyezni a férclemezhez szegecselt kivitelben, poliészter bevonatos horganyzott acéllemezből, amely 

biztosítja, hogy a szélhatások az attikák felületénél se tudják megbontani a szigetelést. 

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre az ideiglenesen leszerelt villámhárítók, valamint 

minden más egyéb ideiglenesen leszerelt szerkezet. 

Csak ÉME és tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező víz,- és hőszigetelő rendszer építhető be, melyet 

az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell. 

5.5 Munkavédelemi, biztonsági, és minőségbiztosítási követelmények: 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az érvényben 

levő balesetlehárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak 

naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére.   

A tervkészítés során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

Megjegyzés: A költségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplő méreteket és mennyiségeket 

minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell. 

 

              
                 Kovács Zoltán 
                       okl. építészmérnök   
                  É 01-0245 
            1195 Bp., Nagysándor J. u. 26. 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
1144 Budapest, Újváros park 2.

Kivitelezési
tervdokumentáció

Nyílászáró konszignáció M 1:50
Kovács Zoltán
okl. építészmérnök
É 01-0245
1195 Bp., Nagysándor J. u. 26.

1,20
1,

11

1,20

Alaprajzi konszignáció
Nyílászáró típusa

Szélesség (m)
Magasság (m)
Mennyiség(db)

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

Nyitásmód - főszárny
Nyitásmód - alsó szárny

Üvegezés

U-érték

Kivitel

Toktoldó
Szín
Könyöklő

Párkányzat

AB-002
ablak (műanyag)

1,20

1,11
6

4mm Low-E + 12mm légrés Argon töltéssel + 4mm Float
+ 12mm légrés Argon kitöltéssel + 4mm Low-E rétegrend
Ug=0,8 W/m2K; 12db) hőszigetelő üvegezéssel
(Uw<1,15W/m2K)
műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból,
tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 4,72

kivül-belül fehér RAL 9016 színben
belső műanyag, vízorros, fehér RAL 9016 színben,
párkány típus azonos végzáróval
külső porszórt aluminium, vízorros, fehér RAL9016
színben, párkánytípusazonos végzáróval

bukó-nyíló

-
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Hajlaterősítés 50 cm szélességben polimerbitumen hegesztett lemezzel, egy rétegben, 4 mm vtg. 

üvegszövetfátyolbetétes  modifikált bitumenes lemezzel (pl. PLASTOBIT PV 4MM T APP  modifikált 

bitumenes lemez) 

A tetőszigetelés utolsó rétegeként készül a csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, poliészter fátyol 

hordozójú polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő palazúzalék hintéssel, egy 

rétegben, teljes felületen lehegesztve, 4,5 mm vastagságban, először a vízszintes felületeken majd a 

függőleges attika és lábazati felületeken. Ezzel a réteggel együtt kerülnek beépítésre a páraszellőző 

elemek is.  

Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást 

visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben, teljes felületen lehegesztve, (pl. PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP 

modifikált bitumenes lemez) vízszintes felületeken, 4,5 mm vastag poliészterfátyol hordozórétegű 

palazúzalékos  modifikált bitumenes zárólemez. 

Az előzőek szerint az attikára felvezetett vízszigetelő rétegek külső éleinél leszorító bádog lemezt kell 

elhelyezni a férclemezhez szegecselt kivitelben, poliészter bevonatos horganyzott acéllemezből, amely 

biztosítja, hogy a szélhatások az attikák felületénél se tudják megbontani a szigetelést. 

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre az ideiglenesen leszerelt villámhárítók, valamint 

minden más egyéb ideiglenesen leszerelt szerkezet. 

Csak ÉME és tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező víz,- és hőszigetelő rendszer építhető be, melyet 

az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell. 

5.5 Munkavédelemi, biztonsági, és minőségbiztosítási követelmények: 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az érvényben 

levő balesetlehárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak 

naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére.   

A tervkészítés során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

Megjegyzés: A költségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplő méreteket és mennyiségeket 

minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell. 

 

              
                 Kovács Zoltán 
                       okl. építészmérnök   
                  É 01-0245 
            1195 Bp., Nagysándor J. u. 26. 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
1144 Budapest, Újváros park 2.

Kivitelezési
tervdokumentáció

Nyílászáró konszignáció M 1:50
Kovács Zoltán
okl. építészmérnök
É 01-0245
1195 Bp., Nagysándor J. u. 26.
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Alaprajzi konszignáció
Nyílászáró típusa

Szélesség (m)
Magasság (m)
Mennyiség(db)

Alaprajzi nézet

Nyitásmód - főszárny
Nyitásmód - alsó, felső szárny

Üvegezés

U-érték

Kivitel

Toktoldó
Szín
Könyöklő

Párkányzat

AB-003
ablak (műanyag)

6,60

3,00
25

4mm Low-E + 12mm légrés Argon töltéssel + 4mm Float
+ 12mm légrés Argon kitöltéssel + 4mm Low-E rétegrend
Ug=0,8 W/m2K; 12db) hőszigetelő üvegezéssel
(Uw<1,15W/m2K)
műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból,
tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 17,30

kivül-belül fehér RAL 9016 színben
belső műanyag, vízorros, fehér RAL 9016 színben,
párkány típus azonos végzáróval
külső porszórt aluminium, vízorros, fehér RAL9016
színben, párkánytípusazonos végzáróval

bukó
fix

Stadur betét Stadur betét Stadur betét Stadur betét
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Hajlaterősítés 50 cm szélességben polimerbitumen hegesztett lemezzel, egy rétegben, 4 mm vtg. 

üvegszövetfátyolbetétes  modifikált bitumenes lemezzel (pl. PLASTOBIT PV 4MM T APP  modifikált 

bitumenes lemez) 

A tetőszigetelés utolsó rétegeként készül a csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, poliészter fátyol 

hordozójú polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő palazúzalék hintéssel, egy 

rétegben, teljes felületen lehegesztve, 4,5 mm vastagságban, először a vízszintes felületeken majd a 

függőleges attika és lábazati felületeken. Ezzel a réteggel együtt kerülnek beépítésre a páraszellőző 

elemek is.  

Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást 

visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben, teljes felületen lehegesztve, (pl. PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP 

modifikált bitumenes lemez) vízszintes felületeken, 4,5 mm vastag poliészterfátyol hordozórétegű 

palazúzalékos  modifikált bitumenes zárólemez. 

Az előzőek szerint az attikára felvezetett vízszigetelő rétegek külső éleinél leszorító bádog lemezt kell 

elhelyezni a férclemezhez szegecselt kivitelben, poliészter bevonatos horganyzott acéllemezből, amely 

biztosítja, hogy a szélhatások az attikák felületénél se tudják megbontani a szigetelést. 

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre az ideiglenesen leszerelt villámhárítók, valamint 

minden más egyéb ideiglenesen leszerelt szerkezet. 

Csak ÉME és tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező víz,- és hőszigetelő rendszer építhető be, melyet 

az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell. 

5.5 Munkavédelemi, biztonsági, és minőségbiztosítási követelmények: 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az érvényben 

levő balesetlehárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak 

naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére.   

A tervkészítés során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

Megjegyzés: A költségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplő méreteket és mennyiségeket 

minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell. 

 

              
                 Kovács Zoltán 
                       okl. építészmérnök   
                  É 01-0245 
            1195 Bp., Nagysándor J. u. 26. 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
1144 Budapest, Újváros park 2.

Kivitelezési
tervdokumentáció

Nyílászáró konszignáció M 1:50
Kovács Zoltán
okl. építészmérnök
É 01-0245
1195 Bp., Nagysándor J. u. 26.
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Alaprajzi konszignáció
Nyílászáró típusa

Szélesség (m)
Magasság (m)
Mennyiség(db)

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

Nyitásmód - főszárny
Nyitásmód - alsó szárny

Üvegezés

U-érték

Kivitel

Toktoldó
Szín
Könyöklő

Párkányzat

AB-004
ablak (műanyag)

1,27

2,25
53

4mm Low-E + 12mm légrés Argon töltéssel + 4mm Float
+ 12mm légrés Argon kitöltéssel + 4mm Low-E rétegrend
Ug=0,8 W/m2K; 12db)hőszigetelő üvegezéssel
(Uw<1,15W/m2K)
műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból,
tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 7,14

kivül-belül fehér RAL 9016 színben
belső műanyag, vízorros, fehér RAL 9016 színben,
párkány típus azonos végzáróval
külső porszórt aluminium, vízorros, fehér RAL9016
színben, párkánytípusazonos végzáróval

bukó-nyíló
bukó
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Hajlaterősítés 50 cm szélességben polimerbitumen hegesztett lemezzel, egy rétegben, 4 mm vtg. 

üvegszövetfátyolbetétes  modifikált bitumenes lemezzel (pl. PLASTOBIT PV 4MM T APP  modifikált 

bitumenes lemez) 

A tetőszigetelés utolsó rétegeként készül a csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, poliészter fátyol 

hordozójú polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő palazúzalék hintéssel, egy 

rétegben, teljes felületen lehegesztve, 4,5 mm vastagságban, először a vízszintes felületeken majd a 

függőleges attika és lábazati felületeken. Ezzel a réteggel együtt kerülnek beépítésre a páraszellőző 

elemek is.  

Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást 

visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben, teljes felületen lehegesztve, (pl. PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP 

modifikált bitumenes lemez) vízszintes felületeken, 4,5 mm vastag poliészterfátyol hordozórétegű 

palazúzalékos  modifikált bitumenes zárólemez. 

Az előzőek szerint az attikára felvezetett vízszigetelő rétegek külső éleinél leszorító bádog lemezt kell 

elhelyezni a férclemezhez szegecselt kivitelben, poliészter bevonatos horganyzott acéllemezből, amely 

biztosítja, hogy a szélhatások az attikák felületénél se tudják megbontani a szigetelést. 

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre az ideiglenesen leszerelt villámhárítók, valamint 

minden más egyéb ideiglenesen leszerelt szerkezet. 

Csak ÉME és tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező víz,- és hőszigetelő rendszer építhető be, melyet 

az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell. 

5.5 Munkavédelemi, biztonsági, és minőségbiztosítási követelmények: 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az érvényben 

levő balesetlehárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak 

naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére.   

A tervkészítés során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

Megjegyzés: A költségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplő méreteket és mennyiségeket 

minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell. 

 

              
                 Kovács Zoltán 
                       okl. építészmérnök   
                  É 01-0245 
            1195 Bp., Nagysándor J. u. 26. 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
1144 Budapest, Újváros park 2.

Kivitelezési
tervdokumentáció

Nyílászáró konszignáció M 1:50
Kovács Zoltán
okl. építészmérnök
É 01-0245
1195 Bp., Nagysándor J. u. 26.

1,27

1,27

90

2,
901,

40
60

Alaprajzi konszignáció
Nyílászáró típusa

Szélesség (m)
Magasság (m)
Mennyiség(db)

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

Nyitásmód - főszárny
Nyitásmód - alsó, felső szárny

Üvegezés

U-érték

Kivitel

Toktoldó
Szín
Könyöklő

Párkányzat

AB-005
ablak (műanyag)

1,27

2,90
12

4mm Low-E + 12mm légrés Argon töltéssel + 4mm Float
+ 12mm légrés Argon kitöltéssel + 4mm Low-E rétegrend
Ug=0,8 W/m2K; 12db)hőszigetelő üvegezéssel
(Uw<1,15W/m2K)
műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból,
tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 8,44

kivül-belül fehér RAL 9016 színben
belső műanyag, vízorros, fehér RAL 9016 színben,
párkány típus azonos végzáróval
külső porszórt aluminium, vízorros, fehér RAL9016
színben, párkánytípusazonos végzáróval

bukó
fix

Stadur
betét
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Hajlaterősítés 50 cm szélességben polimerbitumen hegesztett lemezzel, egy rétegben, 4 mm vtg. 

üvegszövetfátyolbetétes  modifikált bitumenes lemezzel (pl. PLASTOBIT PV 4MM T APP  modifikált 

bitumenes lemez) 

A tetőszigetelés utolsó rétegeként készül a csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, poliészter fátyol 

hordozójú polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő palazúzalék hintéssel, egy 

rétegben, teljes felületen lehegesztve, 4,5 mm vastagságban, először a vízszintes felületeken majd a 

függőleges attika és lábazati felületeken. Ezzel a réteggel együtt kerülnek beépítésre a páraszellőző 

elemek is.  

Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást 

visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben, teljes felületen lehegesztve, (pl. PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP 

modifikált bitumenes lemez) vízszintes felületeken, 4,5 mm vastag poliészterfátyol hordozórétegű 

palazúzalékos  modifikált bitumenes zárólemez. 

Az előzőek szerint az attikára felvezetett vízszigetelő rétegek külső éleinél leszorító bádog lemezt kell 

elhelyezni a férclemezhez szegecselt kivitelben, poliészter bevonatos horganyzott acéllemezből, amely 

biztosítja, hogy a szélhatások az attikák felületénél se tudják megbontani a szigetelést. 

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre az ideiglenesen leszerelt villámhárítók, valamint 

minden más egyéb ideiglenesen leszerelt szerkezet. 

Csak ÉME és tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező víz,- és hőszigetelő rendszer építhető be, melyet 

az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell. 

5.5 Munkavédelemi, biztonsági, és minőségbiztosítási követelmények: 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az érvényben 

levő balesetlehárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak 

naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére.   

A tervkészítés során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

Megjegyzés: A költségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplő méreteket és mennyiségeket 

minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell. 

 

              
                 Kovács Zoltán 
                       okl. építészmérnök   
                  É 01-0245 
            1195 Bp., Nagysándor J. u. 26. 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
1144 Budapest, Újváros park 2.

Kivitelezési
tervdokumentáció

Nyílászáró konszignáció M 1:50
Kovács Zoltán
okl. építészmérnök
É 01-0245
1195 Bp., Nagysándor J. u. 26.

1,60
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20

Alaprajzi konszignáció
Nyílászáró típusa

Szélesség (m)
Magasság (m)
Mennyiség(db)

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

Nyitásmód - főszárny
Nyitásmód - alsó szárny

Üvegezés

U-érték

Kivitel

Toktoldó
Szín
Könyöklő

Párkányzat

AB-006
ablak (műanyag)

1,60

1,80
5

4mm Low-E + 12mm légrés Argon töltéssel + 4mm Float
+ 12mm légrés Argon kitöltéssel + 4mm Low-E rétegrend
Ug=0,8 W/m2K; 12db)hőszigetelő üvegezéssel
(Uw<1,15W/m2K)
műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból,
tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 6,90

kivül-belül fehér RAL 9016 színben
belső műanyag, vízorros, fehér RAL 9016 színben,
párkány típus azonos végzáróval
külső porszórt aluminium, vízorros, fehér RAL9016
színben, párkánytípusazonos végzáróval

bukó

fix
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Hajlaterősítés 50 cm szélességben polimerbitumen hegesztett lemezzel, egy rétegben, 4 mm vtg. 

üvegszövetfátyolbetétes  modifikált bitumenes lemezzel (pl. PLASTOBIT PV 4MM T APP  modifikált 

bitumenes lemez) 

A tetőszigetelés utolsó rétegeként készül a csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, poliészter fátyol 

hordozójú polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő palazúzalék hintéssel, egy 

rétegben, teljes felületen lehegesztve, 4,5 mm vastagságban, először a vízszintes felületeken majd a 

függőleges attika és lábazati felületeken. Ezzel a réteggel együtt kerülnek beépítésre a páraszellőző 

elemek is.  

Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást 

visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben, teljes felületen lehegesztve, (pl. PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP 

modifikált bitumenes lemez) vízszintes felületeken, 4,5 mm vastag poliészterfátyol hordozórétegű 

palazúzalékos  modifikált bitumenes zárólemez. 

Az előzőek szerint az attikára felvezetett vízszigetelő rétegek külső éleinél leszorító bádog lemezt kell 

elhelyezni a férclemezhez szegecselt kivitelben, poliészter bevonatos horganyzott acéllemezből, amely 

biztosítja, hogy a szélhatások az attikák felületénél se tudják megbontani a szigetelést. 

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre az ideiglenesen leszerelt villámhárítók, valamint 

minden más egyéb ideiglenesen leszerelt szerkezet. 

Csak ÉME és tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező víz,- és hőszigetelő rendszer építhető be, melyet 

az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell. 

5.5 Munkavédelemi, biztonsági, és minőségbiztosítási követelmények: 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az érvényben 

levő balesetlehárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak 

naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére.   

A tervkészítés során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

Megjegyzés: A költségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplő méreteket és mennyiségeket 

minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell. 

 

              
                 Kovács Zoltán 
                       okl. építészmérnök   
                  É 01-0245 
            1195 Bp., Nagysándor J. u. 26. 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
1144 Budapest, Újváros park 2.

Kivitelezési
tervdokumentáció

Nyílászáró konszignáció M 1:50
Kovács Zoltán
okl. építészmérnök
É 01-0245
1195 Bp., Nagysándor J. u. 26.
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Alaprajzi konszignáció
Nyílászáró típusa

Szélesség (m)
Magasság (m)
Mennyiség(db)

Nyitásmód - felülvilágító

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

Nyitásmód - főszárny

Üvegezés

U-érték

Kivitel

Toktoldó
Szín
Könyöklő

Párkányzat

AB-007
ablak (műanyag)

1,70

1,80
1

4mm Low-E + 12mm légrés Argon töltéssel + 4mm Float
+ 12mm légrés Argon kitöltéssel + 4mm Low-E rétegrend
Ug=0,8 W/m2K; 12db)hőszigetelő üvegezéssel
(Uw<1,15W/m2K)
műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból,
tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 7,10

kivül-belül fehér RAL 9016 színben
belső műanyag, vízorros, fehér RAL 9016 színben,
párkány típus azonos végzáróval
külső porszórt aluminium, vízorros, fehér RAL9016
színben, párkánytípusazonos végzáróval

bukó
fix
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Hajlaterősítés 50 cm szélességben polimerbitumen hegesztett lemezzel, egy rétegben, 4 mm vtg. 

üvegszövetfátyolbetétes  modifikált bitumenes lemezzel (pl. PLASTOBIT PV 4MM T APP  modifikált 

bitumenes lemez) 

A tetőszigetelés utolsó rétegeként készül a csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, poliészter fátyol 

hordozójú polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő palazúzalék hintéssel, egy 

rétegben, teljes felületen lehegesztve, 4,5 mm vastagságban, először a vízszintes felületeken majd a 

függőleges attika és lábazati felületeken. Ezzel a réteggel együtt kerülnek beépítésre a páraszellőző 

elemek is.  

Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást 

visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben, teljes felületen lehegesztve, (pl. PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP 

modifikált bitumenes lemez) vízszintes felületeken, 4,5 mm vastag poliészterfátyol hordozórétegű 

palazúzalékos  modifikált bitumenes zárólemez. 

Az előzőek szerint az attikára felvezetett vízszigetelő rétegek külső éleinél leszorító bádog lemezt kell 

elhelyezni a férclemezhez szegecselt kivitelben, poliészter bevonatos horganyzott acéllemezből, amely 

biztosítja, hogy a szélhatások az attikák felületénél se tudják megbontani a szigetelést. 

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre az ideiglenesen leszerelt villámhárítók, valamint 

minden más egyéb ideiglenesen leszerelt szerkezet. 

Csak ÉME és tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező víz,- és hőszigetelő rendszer építhető be, melyet 

az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell. 

5.5 Munkavédelemi, biztonsági, és minőségbiztosítási követelmények: 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az érvényben 

levő balesetlehárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak 

naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére.   

A tervkészítés során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

Megjegyzés: A költségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplő méreteket és mennyiségeket 

minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell. 

 

              
                 Kovács Zoltán 
                       okl. építészmérnök   
                  É 01-0245 
            1195 Bp., Nagysándor J. u. 26. 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
1144 Budapest, Újváros park 2.

Kivitelezési
tervdokumentáció

Nyílászáró konszignáció M 1:50
Kovács Zoltán
okl. építészmérnök
É 01-0245
1195 Bp., Nagysándor J. u. 26.
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15

Alaprajzi konszignáció
Nyílászáró típusa

Szélesség (m)
Magasság (m)
Mennyiség(db)

Nyitásmód - felülvilágító

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

Nyitásmód - főszárny

Üvegezés

U-érték

Kivitel

Toktoldó
Szín
Könyöklő

Párkányzat

AB-008
ablak (műanyag)

1,25

3,15
104

4mm Low-E + 12mm légrés Argon töltéssel + 4mm Float
+ 12mm légrés Argon kitöltéssel + 4mm Low-E rétegrend
Ug=0,8 W/m2K; 12db)hőszigetelő üvegezéssel
(Uw<1,15W/m2K)
műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból,
tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 8,90

kivül-belül fehér RAL 9016 színben
belső műanyag, vízorros, fehér RAL 9016 színben,
párkány típus azonos végzáróval
külső porszórt aluminium, vízorros, fehér RAL9016
színben, párkánytípusazonos végzáróval

bukó
fix

Stadur
betét
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Hajlaterősítés 50 cm szélességben polimerbitumen hegesztett lemezzel, egy rétegben, 4 mm vtg. 

üvegszövetfátyolbetétes  modifikált bitumenes lemezzel (pl. PLASTOBIT PV 4MM T APP  modifikált 

bitumenes lemez) 

A tetőszigetelés utolsó rétegeként készül a csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, poliészter fátyol 

hordozójú polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő palazúzalék hintéssel, egy 

rétegben, teljes felületen lehegesztve, 4,5 mm vastagságban, először a vízszintes felületeken majd a 

függőleges attika és lábazati felületeken. Ezzel a réteggel együtt kerülnek beépítésre a páraszellőző 

elemek is.  

Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást 

visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben, teljes felületen lehegesztve, (pl. PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP 

modifikált bitumenes lemez) vízszintes felületeken, 4,5 mm vastag poliészterfátyol hordozórétegű 

palazúzalékos  modifikált bitumenes zárólemez. 

Az előzőek szerint az attikára felvezetett vízszigetelő rétegek külső éleinél leszorító bádog lemezt kell 

elhelyezni a férclemezhez szegecselt kivitelben, poliészter bevonatos horganyzott acéllemezből, amely 

biztosítja, hogy a szélhatások az attikák felületénél se tudják megbontani a szigetelést. 

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre az ideiglenesen leszerelt villámhárítók, valamint 

minden más egyéb ideiglenesen leszerelt szerkezet. 

Csak ÉME és tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező víz,- és hőszigetelő rendszer építhető be, melyet 

az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell. 

5.5 Munkavédelemi, biztonsági, és minőségbiztosítási követelmények: 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az érvényben 

levő balesetlehárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak 

naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére.   

A tervkészítés során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

Megjegyzés: A költségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplő méreteket és mennyiségeket 

minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell. 

 

              
                 Kovács Zoltán 
                       okl. építészmérnök   
                  É 01-0245 
            1195 Bp., Nagysándor J. u. 26. 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
1144 Budapest, Újváros park 2.

Kivitelezési
tervdokumentáció

Nyílászáró konszignáció M 1:50
Kovács Zoltán
okl. építészmérnök
É 01-0245
1195 Bp., Nagysándor J. u. 26.
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Alaprajzi konszignáció
Nyílászáró típusa

Szélesség (m)
Magasság (m)
Mennyiség(db)

Nyitásmód - felülvilágító

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

Nyitásmód - főszárny

Üvegezés

U-érték

Kivitel

Toktoldó
Szín
Könyöklő

Párkányzat

AB-009
ablak (műanyag)

1,75

1,80
34

4mm Low-E + 12mm légrés Argon töltéssel + 4mm Float
+ 12mm légrés Argon kitöltéssel + 4mm Low-E rétegrend
Ug=0,8 W/m2K; 12db)hőszigetelő üvegezéssel
(Uw<1,15W/m2K)
műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból,
tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 7,20

kivül-belül fehér RAL 9016 színben
belső műanyag, vízorros, fehér RAL 9016 színben,
párkány típus azonos végzáróval
külső porszórt aluminium, vízorros, fehér RAL9016
színben, párkánytípusazonos végzáróval

bukó
fix
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Hajlaterősítés 50 cm szélességben polimerbitumen hegesztett lemezzel, egy rétegben, 4 mm vtg. 

üvegszövetfátyolbetétes  modifikált bitumenes lemezzel (pl. PLASTOBIT PV 4MM T APP  modifikált 

bitumenes lemez) 

A tetőszigetelés utolsó rétegeként készül a csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, poliészter fátyol 

hordozójú polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő palazúzalék hintéssel, egy 

rétegben, teljes felületen lehegesztve, 4,5 mm vastagságban, először a vízszintes felületeken majd a 

függőleges attika és lábazati felületeken. Ezzel a réteggel együtt kerülnek beépítésre a páraszellőző 

elemek is.  

Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást 

visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben, teljes felületen lehegesztve, (pl. PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP 

modifikált bitumenes lemez) vízszintes felületeken, 4,5 mm vastag poliészterfátyol hordozórétegű 

palazúzalékos  modifikált bitumenes zárólemez. 

Az előzőek szerint az attikára felvezetett vízszigetelő rétegek külső éleinél leszorító bádog lemezt kell 

elhelyezni a férclemezhez szegecselt kivitelben, poliészter bevonatos horganyzott acéllemezből, amely 

biztosítja, hogy a szélhatások az attikák felületénél se tudják megbontani a szigetelést. 

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre az ideiglenesen leszerelt villámhárítók, valamint 

minden más egyéb ideiglenesen leszerelt szerkezet. 

Csak ÉME és tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező víz,- és hőszigetelő rendszer építhető be, melyet 

az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell. 

5.5 Munkavédelemi, biztonsági, és minőségbiztosítási követelmények: 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az érvényben 

levő balesetlehárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak 

naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére.   

A tervkészítés során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

Megjegyzés: A költségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplő méreteket és mennyiségeket 

minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell. 

 

              
                 Kovács Zoltán 
                       okl. építészmérnök   
                  É 01-0245 
            1195 Bp., Nagysándor J. u. 26. 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
1144 Budapest, Újváros park 2.

Kivitelezési
tervdokumentáció

Nyílászáró konszignáció M 1:50
Kovács Zoltán
okl. építészmérnök
É 01-0245
1195 Bp., Nagysándor J. u. 26.

1,75

60

1,75

Alaprajzi konszignáció
Nyílászáró típusa

Szélesség (m)
Magasság (m)
Mennyiség(db)

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

Nyitásmód - főszárny

Üvegezés

U-érték

Kivitel

Toktoldó
Szín
Könyöklő

Párkányzat

AB-010
ablak (műanyag)

1,75

0,60
14

4mm Low-E + 12mm légrés Argon töltéssel + 4mm Float
+ 12mm légrés Argon kitöltéssel + 4mm Low-E rétegrend
Ug=0,8 W/m2K; 12db)hőszigetelő üvegezéssel
(Uw<1,15W/m2K)
műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból,
tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 4,80

kivül-belül fehér RAL 9016 színben
belső műanyag, vízorros, fehér RAL 9016 színben,
párkány típus azonos végzáróval
külső porszórt aluminium, vízorros, fehér RAL9016
színben, párkánytípusazonos végzáróval

bukó
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Hajlaterősítés 50 cm szélességben polimerbitumen hegesztett lemezzel, egy rétegben, 4 mm vtg. 

üvegszövetfátyolbetétes  modifikált bitumenes lemezzel (pl. PLASTOBIT PV 4MM T APP  modifikált 

bitumenes lemez) 

A tetőszigetelés utolsó rétegeként készül a csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, poliészter fátyol 

hordozójú polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő palazúzalék hintéssel, egy 

rétegben, teljes felületen lehegesztve, 4,5 mm vastagságban, először a vízszintes felületeken majd a 

függőleges attika és lábazati felületeken. Ezzel a réteggel együtt kerülnek beépítésre a páraszellőző 

elemek is.  

Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást 

visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben, teljes felületen lehegesztve, (pl. PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP 

modifikált bitumenes lemez) vízszintes felületeken, 4,5 mm vastag poliészterfátyol hordozórétegű 

palazúzalékos  modifikált bitumenes zárólemez. 

Az előzőek szerint az attikára felvezetett vízszigetelő rétegek külső éleinél leszorító bádog lemezt kell 

elhelyezni a férclemezhez szegecselt kivitelben, poliészter bevonatos horganyzott acéllemezből, amely 

biztosítja, hogy a szélhatások az attikák felületénél se tudják megbontani a szigetelést. 

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre az ideiglenesen leszerelt villámhárítók, valamint 

minden más egyéb ideiglenesen leszerelt szerkezet. 

Csak ÉME és tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező víz,- és hőszigetelő rendszer építhető be, melyet 

az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell. 

5.5 Munkavédelemi, biztonsági, és minőségbiztosítási követelmények: 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az érvényben 

levő balesetlehárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak 

naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére.   

A tervkészítés során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

Megjegyzés: A költségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplő méreteket és mennyiségeket 

minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell. 

 

              
                 Kovács Zoltán 
                       okl. építészmérnök   
                  É 01-0245 
            1195 Bp., Nagysándor J. u. 26. 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
1144 Budapest, Újváros park 2.

Kivitelezési
tervdokumentáció

Nyílászáró konszignáció M 1:50
Kovács Zoltán
okl. építészmérnök
É 01-0245
1195 Bp., Nagysándor J. u. 26.

85

60

85

Alaprajzi konszignáció
Nyílászáró típusa

Szélesség (m)
Magasság (m)
Mennyiség(db)

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

Nyitásmód - főszárny

Üvegezés

U-érték

Kivitel

Toktoldó
Szín
Könyöklő

Párkányzat

AB-011
ablak (műanyag)

0,85

0,60
4

4mm Low-E + 12mm légrés Argon töltéssel + 4mm Float
+ 12mm légrés Argon kitöltéssel + 4mm Low-E rétegrend
Ug=0,8 W/m2K; 12db)hőszigetelő üvegezéssel
(Uw<1,15W/m2K)
műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból,
tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 3,00

kivül-belül fehér RAL 9016 színben
belső műanyag, vízorros, fehér RAL 9016 színben,
párkány típus azonos végzáróval
külső porszórt aluminium, vízorros, fehér RAL9016
színben, párkánytípusazonos végzáróval

bukó
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Hajlaterősítés 50 cm szélességben polimerbitumen hegesztett lemezzel, egy rétegben, 4 mm vtg. 

üvegszövetfátyolbetétes  modifikált bitumenes lemezzel (pl. PLASTOBIT PV 4MM T APP  modifikált 

bitumenes lemez) 

A tetőszigetelés utolsó rétegeként készül a csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, poliészter fátyol 

hordozójú polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő palazúzalék hintéssel, egy 

rétegben, teljes felületen lehegesztve, 4,5 mm vastagságban, először a vízszintes felületeken majd a 

függőleges attika és lábazati felületeken. Ezzel a réteggel együtt kerülnek beépítésre a páraszellőző 

elemek is.  

Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást 

visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben, teljes felületen lehegesztve, (pl. PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP 

modifikált bitumenes lemez) vízszintes felületeken, 4,5 mm vastag poliészterfátyol hordozórétegű 

palazúzalékos  modifikált bitumenes zárólemez. 

Az előzőek szerint az attikára felvezetett vízszigetelő rétegek külső éleinél leszorító bádog lemezt kell 

elhelyezni a férclemezhez szegecselt kivitelben, poliészter bevonatos horganyzott acéllemezből, amely 

biztosítja, hogy a szélhatások az attikák felületénél se tudják megbontani a szigetelést. 

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre az ideiglenesen leszerelt villámhárítók, valamint 

minden más egyéb ideiglenesen leszerelt szerkezet. 

Csak ÉME és tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező víz,- és hőszigetelő rendszer építhető be, melyet 

az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell. 

5.5 Munkavédelemi, biztonsági, és minőségbiztosítási követelmények: 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az érvényben 

levő balesetlehárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak 

naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére.   

A tervkészítés során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

Megjegyzés: A költségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplő méreteket és mennyiségeket 

minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell. 

 

              
                 Kovács Zoltán 
                       okl. építészmérnök   
                  É 01-0245 
            1195 Bp., Nagysándor J. u. 26. 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
1144 Budapest, Újváros park 2.

Kivitelezési
tervdokumentáció

Nyílászáró konszignáció M 1:50
Kovács Zoltán
okl. építészmérnök
É 01-0245
1195 Bp., Nagysándor J. u. 26.
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Alaprajzi konszignáció
Nyílászáró típusa

Szélesség (m)
Magasság (m)
Mennyiség(db)

Nyitásmód - felülvilágító

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

Nyitásmód - főszárny

Üvegezés

U-érték

Kivitel

Toktoldó
Szín

AJ-001
ajtó (műanyag)

1,15

3,00
6

4mm Low-E + 12mm légrés Argon töltéssel + 4mm Float
+ 12mm légrés Argon kitöltéssel + 4mm Low-E rétegrend
Ug=0,8 W/m2K; 12db)hőszigetelő üvegezéssel
(Uw<1,15W/m2K)
műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból,
tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 8,40

kivül-belül fehér RAL 9016 színben

Küszöb Alumínium küszöb elhelyezésével

kifelé nyíló egyszárnyú

fixen üvegezett

Stadur
betét
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Hajlaterősítés 50 cm szélességben polimerbitumen hegesztett lemezzel, egy rétegben, 4 mm vtg. 

üvegszövetfátyolbetétes  modifikált bitumenes lemezzel (pl. PLASTOBIT PV 4MM T APP  modifikált 

bitumenes lemez) 

A tetőszigetelés utolsó rétegeként készül a csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, poliészter fátyol 

hordozójú polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő palazúzalék hintéssel, egy 

rétegben, teljes felületen lehegesztve, 4,5 mm vastagságban, először a vízszintes felületeken majd a 

függőleges attika és lábazati felületeken. Ezzel a réteggel együtt kerülnek beépítésre a páraszellőző 

elemek is.  

Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást 

visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben, teljes felületen lehegesztve, (pl. PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP 

modifikált bitumenes lemez) vízszintes felületeken, 4,5 mm vastag poliészterfátyol hordozórétegű 

palazúzalékos  modifikált bitumenes zárólemez. 

Az előzőek szerint az attikára felvezetett vízszigetelő rétegek külső éleinél leszorító bádog lemezt kell 

elhelyezni a férclemezhez szegecselt kivitelben, poliészter bevonatos horganyzott acéllemezből, amely 

biztosítja, hogy a szélhatások az attikák felületénél se tudják megbontani a szigetelést. 

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre az ideiglenesen leszerelt villámhárítók, valamint 

minden más egyéb ideiglenesen leszerelt szerkezet. 

Csak ÉME és tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező víz,- és hőszigetelő rendszer építhető be, melyet 

az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell. 

5.5 Munkavédelemi, biztonsági, és minőségbiztosítási követelmények: 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az érvényben 

levő balesetlehárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak 

naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére.   

A tervkészítés során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

Megjegyzés: A költségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplő méreteket és mennyiségeket 

minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell. 

 

              
                 Kovács Zoltán 
                       okl. építészmérnök   
                  É 01-0245 
            1195 Bp., Nagysándor J. u. 26. 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
1144 Budapest, Újváros park 2.

Kivitelezési
tervdokumentáció

Nyílászáró konszignáció M 1:50
Kovács Zoltán
okl. építészmérnök
É 01-0245
1195 Bp., Nagysándor J. u. 26.
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Alaprajzi konszignáció
Nyílászáró típusa

Szélesség (m)
Magasság (m)
Mennyiség(db)

Nyitásmód - felülvilágító
Nyitásmód - főszárny

AJ-003
ajtó (műanyag)

1,85

2,80
3

kifelé nyíló kétszárnyú

fixen üvegezett

Üvegezés

U-érték

Kivitel

Toktoldó
Szín

4mm Low-E + 12mm légrés Argon töltéssel + 4mm Float
+ 12mm légrés Argon kitöltéssel + 4mm Low-E rétegrend
Ug=0,8 W/m2K; 12db)hőszigetelő üvegezéssel
(Uw<1,15W/m2K)
műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból,
tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 9,40

kivül-belül fehér RAL 9016 színben

Küszöb Alumínium küszöb elhelyezésével

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

Stadur
betét
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Hajlaterősítés 50 cm szélességben polimerbitumen hegesztett lemezzel, egy rétegben, 4 mm vtg. 

üvegszövetfátyolbetétes  modifikált bitumenes lemezzel (pl. PLASTOBIT PV 4MM T APP  modifikált 

bitumenes lemez) 

A tetőszigetelés utolsó rétegeként készül a csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, poliészter fátyol 

hordozójú polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő palazúzalék hintéssel, egy 

rétegben, teljes felületen lehegesztve, 4,5 mm vastagságban, először a vízszintes felületeken majd a 

függőleges attika és lábazati felületeken. Ezzel a réteggel együtt kerülnek beépítésre a páraszellőző 

elemek is.  

Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást 

visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben, teljes felületen lehegesztve, (pl. PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP 

modifikált bitumenes lemez) vízszintes felületeken, 4,5 mm vastag poliészterfátyol hordozórétegű 

palazúzalékos  modifikált bitumenes zárólemez. 

Az előzőek szerint az attikára felvezetett vízszigetelő rétegek külső éleinél leszorító bádog lemezt kell 

elhelyezni a férclemezhez szegecselt kivitelben, poliészter bevonatos horganyzott acéllemezből, amely 

biztosítja, hogy a szélhatások az attikák felületénél se tudják megbontani a szigetelést. 

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre az ideiglenesen leszerelt villámhárítók, valamint 

minden más egyéb ideiglenesen leszerelt szerkezet. 

Csak ÉME és tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező víz,- és hőszigetelő rendszer építhető be, melyet 

az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell. 

5.5 Munkavédelemi, biztonsági, és minőségbiztosítási követelmények: 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az érvényben 

levő balesetlehárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak 

naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére.   

A tervkészítés során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

Megjegyzés: A költségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplő méreteket és mennyiségeket 

minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell. 

 

              
                 Kovács Zoltán 
                       okl. építészmérnök   
                  É 01-0245 
            1195 Bp., Nagysándor J. u. 26. 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
1144 Budapest, Újváros park 2.

Kivitelezési
tervdokumentáció

Nyílászáró konszignáció M 1:50
Kovács Zoltán
okl. építészmérnök
É 01-0245
1195 Bp., Nagysándor J. u. 26.
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Alaprajzi konszignáció
Nyílászáró típusa

Szélesség (m)
Magasság (m)
Mennyiség(db)

Nyitásmód - felülvilágító
Nyitásmód - főszárny

AJ-004 AJ-005
ajtó (műanyag)

6,60

3,15
2

kifelé nyíló kétszárnyú/ bukó oldalvilágító

fixen üvegezett

Üvegezés

U-érték

Kivitel

Toktoldó
Szín

4mm Low-E + 12mm légrés Argon töltéssel + 4mm Float
+ 12mm légrés Argon kitöltéssel + 4mm Low-E rétegrend
Ug=0,8 W/m2K; 12db)hőszigetelő üvegezéssel
(Uw<1,15W/m2K)
műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból,
tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 19,60

kivül-belül fehér RAL 9016 színben

Küszöb Alumínium küszöb elhelyezésével

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

Stadur betét Stadur betét Stadur betét Stadur betét
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Móra Ferenc Általános Iskola Energetikai Tanulmánya 
 

 
 

Hajlaterősítés 50 cm szélességben polimerbitumen hegesztett lemezzel, egy rétegben, 4 mm vtg. 

üvegszövetfátyolbetétes  modifikált bitumenes lemezzel (pl. PLASTOBIT PV 4MM T APP  modifikált 

bitumenes lemez) 

A tetőszigetelés utolsó rétegeként készül a csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, poliészter fátyol 

hordozójú polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő palazúzalék hintéssel, egy 

rétegben, teljes felületen lehegesztve, 4,5 mm vastagságban, először a vízszintes felületeken majd a 

függőleges attika és lábazati felületeken. Ezzel a réteggel együtt kerülnek beépítésre a páraszellőző 

elemek is.  

Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást 

visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben, teljes felületen lehegesztve, (pl. PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP 

modifikált bitumenes lemez) vízszintes felületeken, 4,5 mm vastag poliészterfátyol hordozórétegű 

palazúzalékos  modifikált bitumenes zárólemez. 

Az előzőek szerint az attikára felvezetett vízszigetelő rétegek külső éleinél leszorító bádog lemezt kell 

elhelyezni a férclemezhez szegecselt kivitelben, poliészter bevonatos horganyzott acéllemezből, amely 

biztosítja, hogy a szélhatások az attikák felületénél se tudják megbontani a szigetelést. 

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre az ideiglenesen leszerelt villámhárítók, valamint 

minden más egyéb ideiglenesen leszerelt szerkezet. 

Csak ÉME és tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező víz,- és hőszigetelő rendszer építhető be, melyet 

az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell. 

5.5 Munkavédelemi, biztonsági, és minőségbiztosítási követelmények: 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az érvényben 

levő balesetlehárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak 

naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére.   

A tervkészítés során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

Megjegyzés: A költségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplő méreteket és mennyiségeket 

minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell. 

 

              
                 Kovács Zoltán 
                       okl. építészmérnök   
                  É 01-0245 
            1195 Bp., Nagysándor J. u. 26. 
 

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
1144 Budapest, Újváros park 2.
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Alaprajzi konszignáció
Nyílászáró típusa

Szélesség (m)
Magasság (m)
Mennyiség(db)

Nyitásmód - felülvilágító
Nyitásmód - főszárny

AJ-006
ajtó (műanyag)

1,70

2,66
1

kifelé nyíló kétszárnyú

fixen üvegezett

Üvegezés

U-érték

Kivitel

Toktoldó
Szín

4mm Low-E + 12mm légrés Argon töltéssel + 4mm Float
+ 12mm légrés Argon kitöltéssel + 4mm Low-E rétegrend
Ug=0,8 W/m2K; 12db)hőszigetelő üvegezéssel
(Uw<1,15W/m2K)
műanyag, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból,
tüzihorganyzott idom-acélbetét merevítéssel.
25 mm vastag, rendszerazonos toktoldó (fm): 8,82

kivül-belül fehér RAL 9016 színben

Küszöb Alumínium küszöb elhelyezésével

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

Stadur betét
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