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Tervezési program – Általános ismertetés, rendeltetés 
Jelen vázlattervi dokumentációt a Phlegon Kft. megbízásából a Formiconcept Kft. készítette a régi központi 
fertőtlenítő területén lévő épület fejlesztésére. A projekt célja egy olyan karakteres munkakörnyezet kialakítása, 
mely a jelen bérlői struktúrát megtartva, újabb kreatív és innovatív partnereket vonz a területre fejlesztve, színesítve 
az elérhető szolgáltatásokat és az épített környezet minőségét. 
Az épület 1 és 2 szintes szárnyakból áll, részlegesen alápincézve és helyenként tetőtéri kialakítással. A kevert 
használatú épületben irodák, műhelyek, raktárak és gasztronómiai szolgáltatás kapnak helyet, de a jövőben egyéb 

szolgáltatások és szállás funkció elhelyezése is lehetséges. Az épület megközelítése az udvarra vezető kapukon 
keresztül történik. A belső területeken a gyalogos forgalom, a közösségi terek, a gépkocsi közlekedés és parkolás 
keveredése alapvető konfliktust okoz, melynek kezelése és egy átlátható közlekedési rendszer kialakítása a 
fejlesztés egyik kulcseleme. 
 
Környezet 
Az épület a IX. kerületi Nagyvárad tér közelében található, a jellemzően egészségügyi környezet (Szt. László 
Kórház, Szt. István Kórház, Heim Pál Gyermekkórház, NNK központ stb.), az oktatási (SOTE, Közszolgálati 
Egyetem) és sport intézmények (Fradi Stadion) rengeteg embert mozgatnak a környékre. A folyamatosan megújuló 
városrész (irodaházak és szolgáltatások) újra pozícionálja a századfordulós épületegyüttest, melynek egyedi ipari 
karaktere izgalmas lehetőségeket kínál az átalakuláshoz. A tervezési terület egyszerűen elérhető 
tömegközlekedéssel, kerékpárral és gépkocsival. Az épület előtt történő parkolás rendezetlen, optimalizálására 
javaslatot teszünk. 
 
Jelenlegi állapot 
A századforduló környékén épült keretes beépítés, magastetős épülettömegei többszöri átalakítása nyomon 
követhető a korabeli térképeken. Az évtizedek alatt egyes épületszárnyak elbontódtak vagy kiegészültek, ezek 
sokszor eltérő szerkezeti kialakítással valósultak meg. Egyszerre találhatunk fa, fém és falazott tartószerkezetek is 
az épületben. Kb. 4 éve történt tulajdonosváltással kezdődött meg az a folyamat, melynek célja az ingatlan teljes 
megújítása. Egyes épületszárnyak belső terei már a kortárs irodapiac igényei szerint épültek meg és ezt a törekvést 
kívánja tovább fűzni a következő építészeti koncepció. 
 
Építészeti vízió 
Olyan komplex átalakulást képzelünk, ahol a kreatív térhasználat eszközei egyszerre pozícionálják a meglévő 

értékeket, rendezik a jelenleg ellentmondásos közlekedési rendszert és humanizálják a keretes beépítés tereit.  Az 
A-B-C-D épületek tetőterei emelt térdfallal és módosult geometriával készülnek, biztosítva a nagyobb hasznos 
alapterületet.  Az előbbiekkel azonos héjalás készül az E szárny tetején is.  A tetőterek átalakulásával a teljes 
épületegyüttes felső tömege kortárs építészeti eszközökkel megfogalmazott együttessé formálódik. Az épület új 
megjelenését 3 karakteres elem szimbiózisa alakítja: (1) a meglévő épületrészek architektúrája, (2) a kortárs 
„korona”, és (3) az udvarba épített fémszerkezetű vízszintes közlekedő elemek és külső lépcsőházak. Az utóbbiak 
fontos stratégiai pontokra illesztettek, általuk optimalizálódik az épület egyes bérleményeinek és közösségi tereinek 
elérése. A belső gépkocsi közlekedést egyírányúsítanánk az optimális használat érdekében. A meglévő 



portaszolgálat felől biztosítanánk a behajtást, a kihajtást pedig a jelenlegi gyalogos kapun keresztül oldanánk meg. 
A C-B-D szárnyakat összekötő hidak első emeletén teraszt és üvegezett télikertet alakítunk, melyek a hátsó traktus 
irodatereiből szintben is elérhetővé válnak. Javasoljuk továbbá olyan acélszerkezetű pergolák építését (hátsó udvar, 
D szárny mellett), melyek takarják a parkoló autókat és futónövényzettel borítva javíthatják a zöld környezet érzetét. 
A lehető legtöbb helyre zöld területeket pozícionálunk, hogy növeljük a felhasználók komfortérzetét. 
Az épület bérleményi használata a főbejáratok felől a hátsó udvar felé változik. Az A épületrész utcafrontján 
szolgáltatások kapnak helyet: itt marad a Taiwan étterem kiegészülve egy külső terasszal és a főbejárat 

áthelyezésével. Mellette a sarokban egy kávézó és a hozzá tartozó terasz tervezett. Az A épületrész emeleti szintjein 
a szolgáltatásokhoz tartozó irodák kapnak helyet. A többi épületrészben a meglévők mellett további irodaterületek 
kerülnek kialakításra, ezek mérete és közlekedési rendszere bérlői igény szerint alakítható. A B épületrészben lévő 
lift cseréje javasolt a fő épületszárnyak akadálymentes megközelítésének biztosítására. A ráépítés tereinek 
bevilágítását az oldalfalakon elhelyezett szalagablaksor biztosítja, mely a C és D szárnyak 2 szintes épületrészeinél 
hagyományos nyílászáró szerkezetekre vált árnyalva egyes terek karaktereit. A ráépítés látszó acélszerkezetű 
tovább erősítve az ipari megjelenést. 
Építészeti szándék a beruházói vízió erősítése szükségszerűen egyszerű és attraktív építészeti eszközrendszerrel, 
mely egyértelmű jelét adja az épületegyüttes átalakulásának. 
 
Anyagok és tömegformálás 
Az új épületrészek kortárs anyaghasználata és a meglévő homlokzatok korabeli architektúrája közötti kontraszt 
kialakítása szándékos tervezői döntés. Kiemelni a múlt értékeit és jelzi az épületben történő változást, mely már az 
utcai homlokzaton érzékelhetővé válik. A kiselemes kerámiával burkolt ráépítést szalagablaksáv választja el a 
korabeli homlokzat párkányzatától. A ráépítés szándékosan tömör tömegként jelenik meg, miközben a közlekedést 
kiegészítő lépcsőházak és közlekedők áttört, könnyű tűzihorganyzott fémszerkezetek. A megtartott homlokzatokon 
javasoljuk a tégladíszítés visszatisztítását és a homlokzati mezők javítását és festését. Az udvar burkolatot 
kisméretű világos andezit kockakőből javasoljuk elkészíteni. A meglévő épületrészek régi nyílászáróit a meglévő 
zöld színűek mintájára tervezzük lecserélni. A Taiwan étteremhez tartozó utólagosan hozzáépített épületrészek 
bontását / kortárs formában történő újraépítését javasoljuk, megtisztítva az épületet az utólag véletlenszerűen 
ráépített elemektől. Ellenkező esetben fennmaradási engedélyt kell kérni a jelenlegi állapotra. 
 
Tájépítészeti koncepció 
Tervezői és beruházói szándék a zöld felületek mértékének és zöld komfortérzet növelése. Jelenleg a gyalogos 

közlekedés jelentős része, a gépkocsiforgalom, parkolás és áruszállítás és a zöld felületek is a bejárati szinten 
keverednek. Olyan szerkezeteket tervezünk, ahol a felhasználók kültéri időtöltése és a növényzet pozíciói is 
variálódnak és kiterjednek más felületekre, lehetőség szerint takarják a gépkocsi parkolókat és humanizálják a 
környezetet. A bejárati szinten a B és E épületrészek között zöld füves felületek készülnek, a C-B-D épületrészt 
összekötő szárnyak felett tetőterasz és fedett-nyitható télikert épül. Az udvarba tervezett acélszerkezeteket 
futónövények zöldítik. 
 
 

Elkészült szakági dokumentációk 
A tartószerkezeti munkarészeket megelőző állapotfelmérés készült az A-B-D épületrészekre, ezeket a további 
épületrészek vizsgálatával ki kell egészíteni. Helyszíni bejárás és az ismert műszaki adatok alapján a tervezett 
átalakítás megvalósítható. A lehetőségekről részletesebben a tartószerkezeti munkarész nyilatkozik. 
 
Az épült gépészeti rendszerének átalakítására a gépészeti műszaki leírás javaslatokat tesz, részletesebben a 
következő munkarészek foglalkoznak vele. 

 
Az épületelektromosság munkarészei a műszaki felmérés és a gépészeti adatszolgáltatás alapján készülnek és 
tesznek javaslatokat az erős- és gyengeáramú, valamint az épületfelügyeleti rendszerekre. 
 
A tűzvédelmi paraméterek vizsgálata folyamatban van, de a jelen ismeretek szerint a tervezett külső lépcsőházak 
jelentősen segítik a tűzvédelmi szempontok teljesítését, segítik a menekítést. 
 
További feladatok, szabályozási környezet 
Az épület fent leírt fejlesztése építési engedély-köteles tevékenység. Az engedélyezési tervek a vázlatterv 
elfogadása után kerülhetnek majd kidolgozásra, de ez a fázis nem csak tervezői, hanem megrendelői feladatokat is 
tartalmaz.  
Az építési engedélyezési eljárást megelőzően a vázlattervi változatokból a megrendelő által kiválasztott és tovább 
tervezésre javasolt terv-változatot az önkormányzat tervtanácsa elé kell terjeszteni és településképi véleményt kell 
kérni. A tervtanácsi eljárást két lépcsőben javasoljuk lefolytatni – a vázlattervekre vonatkozóan konzultatív 
tervtanácsi véleményt javaslunk kérni, majd (az esetleges építészeti vélemények figyelembevételével) az 
engedélyezési tervekre vonatkozóan javaslunk érdemi tervtanácsi és településképi véleményt kérni. 
 
Parkolóhelyek  
A területen a megváltozott funkcióhoz biztosítjuk a szükséges parkolószámot a kerületi parkolómérleg számítás 
előírásai szerint:  
A meglévő épülethez jelenleg 69 parkoló biztosított, melyekből néhány nem szabályos kialakítású. Az udvarok 
átalakításával megszűnik 19db parkolóhely. A tervezett átalakítással az alapterület 583m2 (iroda)területtel 
növekszik, aminek 50%-át számítjuk fő területként, amihez 50m2-enként kell biztosítani 1db parkolóhelyet, azaz 
összesen 6db-ot. A parkolómérleg számítás szerint így 6+19=25db parkolóhely megváltása szükséges a fejlesztés 

eredményeként. 
 
Műszaki leírás 
Alapozás, tartószerkezet 
Az épület tartószerkezeti leírását a Tartószerkezeti munkarész javaslata és az állapotfelmérés tartalmazza 
részletesen.  A szerkezetek jelentős része megmarad, egyes elemeket cserélünk, javítunk vagy teljesen 
megszüntetünk.  



Jelen ismereteink szerint a meglévő épület alapozását nem érinti a tervezett kialakítás, a tető tervezett 
kialakításának acélszerkezetei a meglévő szerkezetre támaszkodnak teherátadó módon.  
Az udvarban elhelyezett lépcsőházak acél szerkezetűek, egyszerű pontalapokra támaszkodnak. Kialakításuk 
igazodik a talajmechanikai szakvélemény eredményeihez. Mindkét felépítmény acél szerkezetekkel készül, 
csavarozott vagy hegesztett kapcsolatokkal. 
 
Falazatok 

Az új épületrészekben gipszkarton és falazott szerkezetek készülnek a szükséges akusztikai, tűzállósági és egyéb 
műszaki paraméterek szerint. Egyes terek leválasztására mobilfalakat is alkalmazhatunk. A meglévő épületrészek 
falazott szerkezetit tisztítás és javítás után festéssel kell ellátni. A tégladíszek letisztítása javasolt. A meglévő 
épületrészek hőszigetelését nem tervezzük, de az új szerkezetek hőszigeteltek, melyek pontos meghatározása az 
engedélyezési tervfázisban történik. 
 
Lépcsők 
Az épület jelenlegi lépcsőinek egy részét elbontjuk és új acélszerketű külső lépcsőházak készülnek 
 
Tető 
Az A-B-C-D épületrészek jelenlegi tetőszerkezete elbontásra kerül, a térdfalakat megemeljük és új acélszerkezetű 
tetőgeometria készül. A hozzáépítés kiselemes kerámia burkolattal tervezett. A Terasz alatti tetőrétegrend egyenes 
rétegrenddel készül hőszigetelő réteg beépítésével. A rétegrendek pontos kialakításáról majd az engedélyezési 
tervanyag rendelkezik. 
 
Szigetelések 
A meglévő pincerészek vízszigetelése tervezett, a vizes helyiségekben kent padló és falszigetelések készülnek. A 
ráépítés szerkezeteiben szálas hőszigetelést alkalmazunk. 
  
Nyílászárók 
A meglévő épületrészekben a már megkezdett módon zöld színű faszerkezestű nyílászárók készülnek, a belső 
nyílászárók a műszaki igények szerint kerülnek megtervezésre (zárás, akusztika, igénybevétel), a tetőszinten 
magasabb minőségű acélszerkezetű nyílászárókat tervezünk.  
A külső nyílászárók minden esetben hőszigetelő szerkezetként készülnek. Az emeleti télikert üvegfalai tolható 

fémszerkezetű elemek. 
 
Felületképzések 
A padlókon kerámia/ pvc és faburkolatot tervezünk, a teraszokon fa vagy műanyag burkolatot. A lépcsőházat 
burkolat nélkül, beton felülettel tervezzük kialakítani. A külső lépcsőházak burkolat nélküli nyers rozsdamentes 
felületűek. 
A falakon általában többrétegű festést, kerámia vagy pvc burkolatot tervezünk. 
 

Csapadékvíz-elvezetés 
A tetőről a csapadékvíz az erre a célra kialakított szikkasztótartályokba kerül új, belső vízelvezető rendszeren 
keresztül. Erről részletesen majd az épületgépészeti tervfejezet rendelkezik az engedélyezési tervfázisban.  
 
Lift 
Az épületben a D épületrészben található liftet cseréljük, az engedélyezéshez szükséges tervek elkészítése a 
következő tervfázisban történik. 

 
Elektromos/épületgépészeti rendszerek 
Lásd részletesen a vonatkozó szakági műleírásokat. 
 
Kert – kapcsolódó terep 
Törekszünk a zöld felületek maximalizálása, de jelentős zöldfelületjavulás csak a belső gépkocsiforgalom és 
parkolás teljes vagy részleges megszüntetésével érhető el. 
 

Övezeti paraméterek 

Albert Flórián út 3/b  38286/2 

Övezeti besorolás: Vi-1/IX-H/47/J 

Beépítési mód: zártsorú 

Maximális szintterületi mutató: 2,5 

Maximális beépítési mérték: 60% 

Maximális parkoló szintterületi mutató: 1,25 

Minimális zöldfelület: 25% 

Maximális terepszint alatti beépítési mértéke: 80% 

Minimális telekméret: 3000m2 

Maximális épületmagasság, homlokzatmagasság: 24,00m 

 

Tervezett beépítésre vonatkozó paraméterek: 

Telekméret: 7223m2 > 3000 m2 Megfelel  

Szintterületi mutató: 10446/ 7223 =1,44 < 2,5 - Megfelel 

Beépítettség: 4434,91m2 > 4333,8 m2 Nem felel meg – A pergola szerkezetek minősége jogszabályilag 
vizsgálandó!  

Zöldfelület: 561 / 7223 = 7,7 % < 25%  - Nem felel meg, de a jelenlegi állapoton javít. Felülvizsgálandó!  

Terepszint alatti beépítés: 623,22 / 7223 = 8,6% < 80% - Megfelel!  

Épületmagasság: 9,13 m < 24 m – Megfelel! 

Parkolószintterületi mutató: 625 / 7223 = 0,086 < 1,25 – Megfelel!   



Helyiséglista –  
bővítéssel/felújítással érintett belső területek 
 
Pinceszint    

 pincetér összesen 131,53 m2 

Földszint    

 előtér 25,51 m2 

 iroda 118,43 m2 

 kávézó 141,85 m2 

 lépcsőház 75,73 m2 

 összesen 361,52 m2 

    

1. emelet    

 iroda 580,74 m2 

 közlekedő 45,85 m2 

 zárható terasz 105,9 m2 

 összesen 732,49 m2 

    

2. emelet    

 iroda 1231,30 m2 

 közlekedő 149,42 m2 

 szállás 169,48 m2 

 összesen 1550,2 m2 

 mindösszesen 2644,21 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyiséglista –  
külső területek 
 

Földszint    

 kávézó terasz 31,14 m2 

 lépcsőház 75.73 m2 

 étterem terasz 127,43 m2 

 összesen 234,30 m2 

    

1. emelet    

 közlekedő, terasz  213,12 m2 

 lépcsőház 71,61 m2 

 terasz 116,52 m2 

 összesen 401,25 m2 

    

2. emelet    

 lépcsőház 35,48 m2 

 közlekedő 22,13 m2 

 összesen 57,61 m2 

 mindösszesen 693,16 m2 

 

 

 
 
 

 
 

Budapest, 2021.10.04. 
 
       Bach Péter DLA 
       Vezető tervező 
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AF-VT-001  Helyszínrajz    M=1:1000 
AF-VT-101  Pinceszinti alaprajz   M=1:200 
AF-VT-102  Földszinti alaprajz   M=1:200 
AF-VT-103  1. emeleti alaprajz   M=1:200 
AF-VT-104  2. emeleti alaprajz   M=1:200 
AF-VT-300  A1 homlokzat    M=1:200 
AF-VT-301  A2 homlokzat    M=1:200 
AF-VT-302  B1 homlokzat    M=1:200 
AF-VT-303  B2 homlokzat    M=1:200 
AF-VT-304  B3 homlokzat    M=1:200 
AF-VT-305  C homlokzat    M=1:200 
AF-VT-306  D homlokzat    M=1:200 
AF-VT-307  E1 homlokzat    M=1:200 
AF-VT-308  E2 homlokzat    M=1:200 
AF-VT-401  Látványterv 
AF-VT-402  Látványterv 
AF-VT-403  Látványterv 
AF-VT-404  Látványterv 
AF-VT-405  Látványterv 
AF-VT-406  Látványterv 
AF-VT-407  Látványterv 
AF-VT-500  Beépítettség 
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Budapest, 2021. október 5 

Tervezői nyilatkozat 
a Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2) alatti iroda épületek átalakításának vázlattervéhez 
Alulírott Janik Ottó, statikus vezető tervező kijelentem, hogy fenti tervdokumentációban alkalmazott műszaki 
megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak – különösen az Étv. 31. §-ában és a 41. §- ában 
meghatározott – követelményeknek, a vonatkozó szabványoknak, az országos építési követelményeknek és az 
eseti hatósági előírásoknak. 
 

Az OTÉK alábbi paragrafusai alapján az alábbiaknak. 
Állékonyság, mechanikai szilárdság 
51. § (1) Az építményt és annak részeit szerkezeteit, beépített berendezéseit és vezetékrendszereit úgy kell tervezni 
és megvalósítani, hogy a megvalósítás  és a használat során fellépő várható terhek, hatások ne vezessenek 
a) az építmény és részei teljes vagy részleges összeomlásához, 
b) az építmény és szerkezetei megengedhetetlen mértékű deformációjához, 
c) az építmény teherhordó szerkezetének jelentős deformációja miatt a beépített berendezések és szerelvények 
károsodásához, valamint 
d) az építési tevékenység közben az építés alatt álló szerkezetek és csatlakozó, vagy a szomszédos szerkezetek 
tönkremeneteléhez. 
(2) Az építményt és szerkezeteit úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a rendeltetésszerű használat során előálló 
hatások következtében sem az építmény szerkezeteiben (túlzott hőmozgás, vagy páralecsapódás, korrózió stb.), 
sem környezetében, vagy a talajban az építményre káros állapotváltozás (kifagyás, talajmozgás) ne következzék 
be. 
(3) Az építmény és szerkezetei feleljenek meg a polgári védelem jogszabályban előírt követelményeinek. 
 
Kijelentem, hogy a tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezem.  
 
Szerkezeti Műszaki Leírás 
A beruházással érintett 66m x 94m alapterületű területen öt épület helyezkedik el, amely mind méretében, mind 
tartószerkezeti rendszerében, illetve az átalakítás módjában különböznek, ezért azokat külön ismertetjük. Az 
épületek közül három esetében („A”, „B” és „C” jelű épületek) 2021. március hóban tartószerkezeti szakvélemény 
készült, amelyek alapján az alábbiak állapíthatók meg. 
 

„A” jelű épület  
Az épület 10m x 66m alapterületű, háromszintes, (pince + földszint + emelet) magastetős kialakítású, ahol az 
alápincézettség részleges és a tetőtér beépített. Szerkezeti kialakítását tekintve kéttraktusos, hosszfőfalas, ahol a 
falazat nagyméretű tömör téglából épült, jellemzően 45cm vastagsággal. A födémek valószínűsíthetően 
acélgerendás, vb. lemezes, vagy poroszsüveg boltozatos kialakításúak. A nyeregtető hagyományos szerkesztésű, 
állószékes fa fedélszékként épült. 
Alapozása – a felszerkezethez igazodóan – tégla anyagú sávalapokkal készült 72-156cm mélységgel.  



Az épület tartószerkezeteit az MI 15011-1988 „Épületek megépült teherhordó szerkezeteinek erőtani vizsgálata” 
című Műszaki Irányelv kategóriák szerint értékeljük: 
 

- MEGFELELŐ az a szerkezet, amely a használati tapasztalatok, (illetve erőtani számítások) alapján kielégíti 
az erőtani követelményeket, illetve rendeltetés szerinti használata korlátozás nélkül megengedhető. 

- TŰRHETŐ ÁLLAPOTÚ az a szerkezet, amely az előző szakasz feltételeinek nem tesz eleget, de a 
következő feltételeknek egyidejűleg megfelel. 

o Szemrevételezéssel csak kisebb, a szerkezet további működését nem veszélyeztető károsodások 
észlelhetők. 

o A szerkezet rideg tönkremenetele nem várható. 
o Az erőtani számítás szerint legalább a terhek alapértékű kombinációjára megfelel. 
o A szokványosnál gyorsabb állapotromlás veszélyével az un. „jelentősen” romló tulajdonságú 

anyagösszetétel esetén (pl. fa, salakbeton, stb.) nem kell számolni. 
o Továbbiakban időszakonként állapotvizsgálatot kíván. 

- VESZÉLYES ÁLLAPOTÚ az a szerkezet, amely a tűrhető állapot feltételeinek nem tesz eleget. 
 
A szakvélemény ezen épületrész tartószerkezeti elemeit – a fentiek kritériumok alapján - az alábbiak szerint minősíti. 
- Alapozás (számítás szerint): EC szerint nem felel meg 
- Alapozás (használati tapasztalatok alapján): megfelelő 
- Az épület fő tartószerkezeti elemei: megfelelő 
- Az erkélylemez: tűrhető 
 
„B” jelű épület  
Az Albert Flórián útra merőlegesen, az „A” jelű épülettel összeépülve készült „B” jelű épület 20m x 55m alapterületű, 
háromszintes, (pince + földszint + emelet) magastetős kialakítású, ahol az alápincézettség részleges és a tetőtér 
szintén beépített. Szerkezeti kialakítását tekintve négytraktusos, homlokzaton tégla hosszfőfalas, a belső 
traktusoknál acélpilléres, acél főtartós, vb. lemezes, vagy poroszsüveg boltozatos födémes kialakítású, ahol a 
falazat nagyméretű tömör téglából épült, jellemzően 45cm vastagsággal. A pince feletti födém részben monolit 
vasbeton dongaboltozatos, részben acélgerendás poroszsüveg boltozatos kialakítású. A nyeregtető hagyományos 
szerkesztésű, állószékes fa fedélszékként épült. 
Alapozása – a felszerkezethez igazodóan – tégla anyagú sávalapokkal készült 30-146cm mélységgel, a fal alatt 

változó mértékben 8cm-t kiszélesítve.  
 
A szakvélemény ezen épületrész tartószerkezeti elemeit az alábbiak szerint minősíti. 
- Alapozás (számítás szerint): EC szerint nem felel meg 
- Alapozás (használati tapasztalatok alapján): megfelelő 
- Az épület fő tartószerkezeti elemei: megfelelő 
 
 

„C” jelű épület  
Az Albert Flórián útra merőlegesen, a „B” jelű épülettel párhuzamosan, az „A” jelű épület sarokrészével összeépülve 
készült „C” jelű épület 6m x 62m alapterületű, kétszintes, (földszint + galéria) magastetős kialakítású, ahol a tetőtér 
beépített. Szerkezeti kialakítását tekintve egytraktusos, hosszfőfalas, fafödémes, utólagos vendégfödémes 
kialakítású. A félnyeregtető részben hagyományos szerkesztésű, állószékes fa fedélszékként, részben 
acélszerkezettel épült. 
Alapozása – a felszerkezethez igazodóan – tégla anyagú sávalapokkal készült 92cm mélységgel.  

 
A szakvélemény ezen épületrész tartószerkezeti elemeit az alábbiak szerint minősíti. 
- Alapozás (számítás szerint): EC szerint nem felel meg 
- Alapozás (használati tapasztalatok alapján): megfelelő 
- Az épület fő tartószerkezeti elemei: megfelelő 
 
„D” jelű épület  
Az Albert Flórián útra merőlegesen, a „B” jelű épülettel párhuzamosan, az „A” jelű épület dél-keleti sarokrészével 
összeépülve készült „D” jelű épület 6m x 62m alapterületű, egyszintes, magastetős kialakítású, szerkezeti 
kialakítását tekintve egytraktusos, hosszfőfalas. Alapozása – a felszerkezethez igazodóan – tégla anyagú 
sávalapokkal készült.  
„E” jelű épület  
Az épület 22m x 65m alapterületű, háromszintes, (pince + földszint + emelet) magastetős kialakítású, ahol az 
alápincézettség részleges és a tetőtér nem beépített. Szerkezeti kialakítását tekintve hattraktusos, részben 
hosszfőfalas, részben acéloszlopos kialakítással, ahol a falazat nagyméretű tömör téglából épült, jellemzően 45cm 
vastagsággal, az acéloszlopok pedig osztott szelvényűek. A födémek acélgerendás, poroszsüveg boltozatos 
kialakításúak. A nyeregtető hagyományos szerkesztésű, állószékes fa fedélszékként épült. 
Alapozása – a felszerkezethez igazodóan – tégla anyagú sávalapokkal készült. 
 
A „D” és „E” jelű épületekhez nem készült tartószerkezeti szakvélemény, de a helyszíni bejárásunk alkalmával, 
káros repedéseket, illetve alakváltozásokat nem tapasztaltunk, így megállapítható, hogy ezen két épület 
tartószerkezetei megfelelőek, a jelenlegi terhelés viselésére alkalmasak.    
 
Tervezett átalakítások 

A meglévő pincék talajnedvesség ellen nincsenek szigetelve, így a falakon lévő vakolat rendkívül rossz állapotú, a 
pinceterekben a levegő dohos. A pinceterek hasznosítása érdekében azokat utólagosan injektálós technológiával, 
vagy a kapilláris felszívódást megakadályozó berendezések elhelyezésével szigetelni kell, illetve a nedvesedést 
célszerű mérsékelni. Egyes helyiségeknél – ahol a funkció megengedi - szóba jöhet a vakolat teljes eltávolítása, a 
falfelület esztétikussá tétele céljából homokszórásos technológiával történő megtisztítása, majd a helyiségek jó gépi 
kiszellőztetése, esetleg fűtése általi szárazon tartása. 
 



A meglévő épületek átalakítása során a főfalakban régi nyílásokat kell befalazni és új nyílásokat kell készíteni. A 
nyílásbefalazásoknál a régi és az új falak együtt dolgozását, vagy csorbázatos kapcsolattal, vagy minden második 
fugában elhelyezett betonacél tüskékkel kell biztosítani, természetesen az új fal áthidalóhoz történő gondos 
felékelésével.  
Az új nyílások kiváltása melegen hengerelt idomacél gerendákkal történik, amely dúcolásos védelem mellett, a jól 
ismert kétoldali falhoronyba történő elhelyezés technológiával készülnek.  
 

Az „A” és „B” jelű épületrésznél a jelenlegi fa tetőszerkezet elbontásra kerül és helyette – az eredeti tetőgeometria 
megtartása mellett – új magastető készül. A magastető kialakítása két módon lehetséges, amelynek vannak előnyei 
és hátrányai. 
 
- Acélszerkezetű magastető esetén 4-6m tengelytávolsággal acélkeretek kerülnek elhelyezésre, amelyek keretlábai 
közvetlenül az alatta lévő főfalakra támaszkodnak. A szélső keretlábak olyan magasak, hogy biztosítják a 
térdfalmagasságot. A vízszintes keretgerendák a tetőtér mennyezeti szintjén készülnek. A keretgerendákat és a 
térdfaloszlopokat a tetőhajlással megegyező ferdeségű acélgerendák kötik össze. Az acélkereteket a mennyezeti 
gerendákra támaszkodó acélszelemenek kötik össze, amelyek a faszerkezetű tetőelemeket támasztják alá. Az 
acélkeretek saját síkjukban – a kerethatás révén – merevek, keretsíkra merőlegesen szálrácsokkal merevítettek. 
Ezen kialakítás előnye: 

• A kis önsúly, ami az épület alapozásának ellenőrzése során jelentős megtakarítást okozhat.  

• A száraz építési technológia, ami szerelő jellegűvé teszi a kivitelezést és ez által kevesebb nedvességet 
viszünk be az építés során az épületbe. 

• Az előre gyárthatóság, ami által a kivitelezési idő jelentősen csökkenthető. 

• A tetőfelületen nagyméretű bevilágító felületek (ablakok, ablaksorok stb.) készíthetők.     
 
Ezen kialakítás hátránya: 

• A kis önsúly, ami miatt a szerkezet hőtárolási és hőtehetetlenségi képessége kicsi, így a nyári nagy 
melegben a belső terek hamar felmelegednek, ezért a megfelelő légkezelés nagyon fontos. 

 
- Monolit vasbeton szerkezetű magastető (ún. koporsótető) készítése, amely tulajdonképpen egy tört geometriájú 
vb. födém, amely az alatta lévő főfalakra támaszkodik. A koporsótető szélső térdfali része a homlokzati tömör 
téglafalakra támaszkodik, míg a belső támaszokat vb. oszlopok képezik. Az oszlopok a födémlemezt vb. 
gerendákkal, vagy rejtett gombafödémként kialakítottan támaszthatják alá.  
A rejtett gombafejes födém létjogosultságát az alábbiak indokolják: 
- Előnyök: - a födémlemez alul-felül teljesen sík, ezért zsaluzása egyszerű, gyors és  
              kevésbé költséges 
                     - a gépészeti vezetékek kötetlen szerelését teszi lehetővé, ami egyszerűbb 

   kevésbé költséges gépészeti kialakítást jelent 
           - kis födémkonstrukciót eredményez, ami felesleges, kihasználatlan tereket nem  
              tartalmaz (gerendalelógások miatt alkalmazott álmennyezet) 

           - a helyiségeket elválasztó falak nem mindenhol esnek gerendasávba, így egyes         
helyiségeknél a lelógó gerendák megjelennének, ami esztétikailag      kifogásolható  

 
- Hátrányok: - a hagyományos vázszerkezetekhez képest a fajlagos betonacél felhasználás 
             valamivel nagyobb 
 
A vb. tetőfödémek mind saját síkjukban, mind arra merőlegesen merev kialakításúak, így külön merevítésre nincsen 

szükség. 
 
Ezen kialakítás előnye: 

• A nagy önsúly miatt a szerkezet hőtárolási és hőtehetetlenségi képessége jelentős, így a nyári nagy 
melegben a belső terek kevésbé melegednek fel. 

 
Ezen kialakítás hátránya: 

• A nagy önsúly, ami az épület alapozásának megerősítését vonhatja maga után, ezzel jelentős 
többletköltséget okozva. 

• A nedves építési technológia, miatt jelentős nedvességet viszünk be az épületbe. 

• A jelentős helyszíni élőmunka (zsaluzás, vasalás, betonozás) miatt a kivitelezési idő megnő. 

• A kivitelezése során szükséges a zsaluzat alátámasztásának továbbvitele az alsóbb szintekre, egészen a 
pinceszintig, ami szintén problémát okozhat. 

• A tetőfelületen nagyméretű bevilágító felületek (nagyméretű ablakok, ablaksorok stb.) csak korlátozott 
volumenben készíthetők.     

 
A bővítés során több helyen új lépcsőházat kívánnak kialakítani, amelyek a belső udvaron, épületen kívül nyernek 
elhelyezést. Tartószerkezetük tűzihorganyzott acél vázszerkezet, amely csavaros csomóponti kialakítású. A 
lépcsőházak a meglévő épülettől tartószerkezetileg dilatáltan kerülnek megépítésre, önálló pontalapokkal alapozva. 
 
A „B” jelű épületrészt a „C” és „D” jelű épületrésszel egy-egy földszintes, magastetős nyaktag épület köti össze. Az 
átalakítás során ezen két nyaktag épület tetőszerkezete és födéme elbontásra kerül és helyettük új zöldtetős terasz, 
illetve télikert kerül kialakításra. A megváltozott funkció miatt itt nagy teherbírású új födémek kerülnek kialakításra. 
Az „E” jelű épületrésznél komolyabb tartószerkezeti beavatkozás nem tervezett, itt héjazatcserét kívánnak 
megvalósítani. Ennek során a cserépfedést és a cseréplécezést el kell bontani, majd a meglévő fa tetőszerkezetet 
– faanyagvédelmi szakemberrel - át kell vizsgálni. A károsodott tetőelemeket ki kell cserélni, ezután az új tetőhéjazat 
elkészíthető. 
 
A „C” jelű épületrésznél lévő függőfolyosó megerősítését nem javasoljuk, helyette a teljes újraépítése indokolt. 
 
 
 



A korábban említett tartószerkezeti szakvélemény megállapítja, hogy a tégla anyagú sávalapozások az EC szerinti 
számítással nem igazolhatók, de a használati tapasztalatok szerint megfelelőek. A bővítés során – amennyiben 
teherelemzéssel nem igazolható, hogy a jelenleginél 10%-kal több terhet nem kap – az alapozást utólag meg kell 
erősíteni, ami történhet szakaszos alábetonozással, vagy jet-grouting technológiával. 
 
Az átalakítás tervezésénél szem előtt célszerű tartani, hogy a funkcióváltozásból eredő esetleges többlet terheket 
a meglévő burkolatok elbontásával és könnyebb tömegű, korszerű anyagokkal (polisztirol beton, perlitbeton stb.) 

való kialakítással keletkező teherbírás növekedéssel meg lehessen oldani. Teherbírásnövekedést lehet elérni azzal 
is, hogy a meglévő tégla válaszfalak helyett könnyűszerkezetes (gipszkarton, üveg stb.) válaszfalakat tervezünk. 
Ezzel lehetőség nyílik – a jelentős többletköltséget okozó - az alapozás megerősítések elkerülésére.  
 

 
 Janik Ottó 

                    statikus vezető tervező 
                 T-T-05-0504 
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Meglévő gépészeti ellátás rövid ismertetése 
A terület meglévő gépészeti rendszereiről részletes felmérési terv készült, mely tartalmazza a helyiségenkénti 
gépészeti kialakításokat. Ezen rövid ismertetés, a meglévő gépészeti rendszereket csak általánosságban ismerteti, 
olyan részletességgel, ami szükséges az átalakítás utáni koncepció kialakításához. 
 
Fűtés-hűtés 
Az épület fűtési energiáját jelenleg a központi kazánházba telepített, 2 db BUDERUS (egyenként Q=490 KW 

teljesítményű) gázkazán biztosítja.   
Innen több, önálló fűtési kör van kiépítve, melyek egy része a radiátorokat, egy része pedig a fan-coilos hőleadókat 
látja el energiával.  
A fan-coilos rendszerek hűtési energiáját hűtőgépekkel biztosítjuk, de központi fan-coilos hűtési rendszer, csak az 
épületegyüttes egy részén van kiépítve.  
Azokon a területeken, ahol eredetileg nem volt hűtés biztosítva, utólag, helyi split klíma egységek, illetve VRF-VRF 
kültéri egységek lettek elhelyezve, zömében homlokzaton, illetve „átjárókban” valamint a nem használt tetőterekben. 
 

 
1.ábra: Kültéri egységek  
A központi kazánházat VEOLIA ZRT üzemelteti, a szerelvények és a berendezések folyamatosan karban vannak 
tartva, jó műszaki állapotúak.  
 
Szellőzés 
Központi légtechnikai rendszerek nem kerültek kiépítésre. 
Általánosságban, helyi elszívások vannak kiépítve a vizesblokkok részére, mely elszívások nagy része a 
padlásterekbe fújja ki az elhasznált levegőt. 
Azokon a helyeken, pozíciókban, ahol ezt a bérlői funkciók indokolták, illetve a Bérlő igényelte, helyi készülékekkel 
biztosították a gépi szellőzést.  
 



 
2.ábra: Utólag telepített szellőzőgép 
Ezek a szellőzőgépek, minden esetben az adott, ellátandó területek mellett lettek elhelyezve.  

 
A koncepcióterv célja 
A koncepcióterv célja az épületet ellátó fűtő-hűtő rendszerek összehasonlítása, műszaki megoldások, előnyök, 
hátrányok bemutatása illetve ezek figyelembe vételével, az optimális, javasolt megoldás kiválasztása. 
A mai magas és növekvő energiaárak melletti világban a bérbeadott épületeknél az egyik legfontosabb szempont 
az olcsó üzemeltetés, melyet a passzív energiamegtakarítási megoldások (jó hőszigetelő határoló szerkezetek) 
mellett, az épület energiaellátását biztosító rendszerek magas hatékonyságával lehet biztosítani. A megfelelően 
illesztett hőtermelő és hőleadó rendszerek fejlett épületautomatikai rendszerrel párosítva tovább csökkentik az 
energiafelhasználást magasabb komfortérzet mellett.  
Jelen épület nem új építés, hanem egy meglévő épület átalakítása, bővítése. Ez természetesen bizonyos korlátokat 
is jelent, amikor az optimális gépészeti rendszert keressük. 

Új, illetve jelentős felújításon átesett épületeknek meg kell felelnie, az új, 7/2006 (V.24) TNM rendelet, „közel nulla 
energia igényű” épület feltételeinek.  
A jogszabály szerint: "az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva 
legalább 25%-os mennyiségben megújuló energiaforrásból kell biztosítani". 
A felújítás során, ezt külön vizsgálni kell majd, minden egyes területnél, mivel az átalakítás építési engedély köteles 
lesz. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hőleadó rendszerek vizsgálata 
Az átalakítással érintett területen, mindenképpen javasolt hűtési rendszer kiépítése is, nem csak fűtő rendszer. Ez, 
egy mai, modern bérbeadható területnek alap követelménye. 
Egyeztetve Megrendelővel, az iroda funkciójú területeknél nem cél a „luxus”, A kategóriás iroda kialakítása, így a 
tervezett területen, a gépi szellőzés kiépítése sem. Természetesen, opcionálisan egy ilyen rendszernek a 
vizsgálata is lehetséges, de ez jelentős költséggel jár. 
A szellőzőgépeken kívül, azoknak szükséges hűtési és fűtési energiát is biztostani, ami jelentős többlet 

elektromos energiát is igényel.  
A következő részben, a lehetséges hőleadó rendszereket vizsgáljuk meg, azok előnyeivel, illetve hátrányaival 
együtt.  
Az újonnan kialakított területen, alapvetően fan-coilos, VRF/VRF rendszerű, illetve mennyezet hűtő-fűtő 
rendszerek kialakítása jöhet szóba, mint hőleadó.  
A VRF/VRV rendszer vizsgálatát, mivel az egy komplett egységet alkot a kültéri egységekkel, egyben lehet 
elvégezni.  
 
A fan-coil-os és a sugárzó mennyezet hűtő-fűtő rendszer összehasonlítása 

- A fan-coil-os rendszer bekerülési költsége kedvezőbb 
- A fan-coil-os gyorsabb reagálású, így a helyiségekben rövid használati szünet esetén is lehet 

alacsonyabb-magasabb hőmérsékletet tartani. 
- A mennyezeti rendszer esetében télen 2 °C-kal alacsonyabb, míg nyáron 2 °C-kal magasabb lehet a 

levegő hőmérséklet magasabb komfortérzet és azonos operatív hőmérséklet mellett. Ezzel 
önmagában akár 5% energiamegtakarítás érhető el. 

- A tárgyalók ellátása azok magas fajlagos igénye miatt csak fan-coil berendezésekkel biztosítható. 
- A mennyezeti rendszernél a hőátadáshoz nem kell levegőt keringtetni a helyiségekben, ezért biztosan 

nincsen huzathatás. 
- A fan-coil-os rendszer az abban lévő ventilátor miatt zajosabb. 
- A mennyezeti rendszernél a kondenzáció nulla, így ezzel további energiabefektetés takarítható meg. 
- Alternatív energiaforrások (hőszivattyúk, kazánok+hűtőgépek) , hőtermelők fűtési-hűtési energiájának 

fogadására mindkét rendszer alkalmas. 
A fan-coilos rendszer beltéri egységei széleskörű elhelyezést tesznek lehetővé (parapet, mennyezeti 
légcsatornázható, kazettás). 

 

 
 Légcsatornázható fan-coil                Perdületes anemosztát         Álmennyezeti fűtés-hűtés rendszer 



Az egyes helyiségekben a jelenlétérzékelő jele által vezérelt a belső hőmérséklet szabályzás alkalmazható, mert a 
fan-coil reakció ideje gyors. A nyitható ablakok nyitásérzékelővel ellátottak, melynek jele alapján szabályozható a 
leadott teljesítmény. 
Az elosztó hálózat kialakítása négycsöves, a fűtő és hűtő vezetékpárt egymástól szeparáltan és szigetelve vezetjük. 
Igény esetén egész évben rendelkezésre tud állni a fűtési és a hűtési energia, ez magasabb komfortot biztosít, mint 
az égtáj szerinti zónázás, mert így bármely helyiségbe egyenként lehet váltani fűtés-hűtés között, egyszerűbb a 
szabályzás, viszont nem jelent magasabb beruházási költséget. Ez a kialakítás alkalmazható a mennyezeti 

rendszernél is. 
 
Hőtermelő rendszerek: 
A fent ismertetett rendszerek mindegyike alkalmas ”alacsony” hőfokú fűtés és ”magas” hőfokú hűtési 
rendszerekhez, melynek azért van jelentősége, mert az általunk ismertetett rendszereknek annál jobb a hatásfoka, 
minél magasabb a hűtési és alacsonyabb a fűtési vízhőmérséklete. 
Az általunk vizsgált különböző rendszerek abban megegyeznek, hogy a külső hőmérséklet függvényében, és a 
belső igényeknek megfelelően a teljesítményük 10%-100% között fokozatmentesen modulálható. 
Bármely hőtermelő rendszer is lesz választva, azt úgy kell megtervezni, hogy azok több kisebb berendezésből 
épüljenek fel (több kazán, több folyadékhűtő, több hőszivattyú), mely a következő szempontokból kedvező. 
Egyrészt biztonságot jelent működés szempontjából, mert egy berendezés meghibásodása esetén nem marad 
teljesen energiaellátás nélkül az épület. A másik fontos szempont a több berendezés mellett, hogy a több kisebb 
súlyú gép jobban eloszlatott terhelést jelent a födémeknek és falaknak. A zajterhelés csökkentése érdekében a 
hűtőgépek vagy hűtőtornyok köré zajvédő falakat kell építeni, a kazánok zaja a kazánházból nem jut ki a 
hangszigeteléseknek köszönhetően. 
I.verzió: 
A jelenlegi gyakorlatnak megfelelő ”hagyományos” energiaellátással, azaz gázkazán folyadékhűtő 
alkalmazásával. 
Ennek a rendszernek a létjogosultságát adhatja, hogy a területen jól működő, megfelelően karbantartott 
gázkazánház működik. Ráadásul, ennek üzemeltetésére hosszútávú szerződés van kötve.  
Természetesen, annak vizsgálatát, hogy a keletkező többlet fűtési kapacitás rendelkezésre áll-e, a következő 
tervfázisokban meg kell tenni. Mivel a kazánok -15 C-os szélső, külső hőmérsékletre vannak méretezni, ilyen 
nagyságú épület együttesnél, egyidejűséggel is számolhatunk. 
Az átalakítással érintett területek, továbbra is innen kapnák a fűtési energiát. 

A hűtés biztosítására, területenként lehetne elhelyezni hűtőgépeket. 
Ennek a rendszernek az előnyei: 

- a meglévő kazánházról kapjuk a fűtési energiát, a legolcsóbb, beruházási szempontból 
- az utólag kiépített „split” kültéri egységek a homlokzatról leszerelhetőek, eltüntethetőek (ezek jelenleg 

nem esztétikusak) 
 
 
 

II.verzió: 
A rendszer felépítése a következő: 

- hőszivattyús hő-és hűtési energia termelés+ 
- gázkazános fűtő energia termelés 

 
Ennél a rendszernél, a hűtési energia termelést levegő-víz hőszivattyús egységekkel biztosítjuk.  
A hűtési teljesítmény igényre kiválasztott berendezések, -15 C-os külső hőmérsékletnél nem tudják biztosítani a 

szükséges fűtési energiát, illetve előremenő vízhőfokot. 
A hőszivattyús hőtermelésnél, 0 C-os külső hőmérséklet alatt, jelentős hatásfok csökkenés jelentkezik.  
Ezért célszerű ezeket a berendezéseket csak nyáron hűtésre, illetve átmeneti időszakban (tavasz és ősz), hűtésre 
és fűtésre használni. Télen, nagy hidegben a kazánok sokkal jobb hatásfokkal tudják előállítania a fűtési energiát, 
mint a hőszivattyúk. 
Ennek a rendszer a nagy előnye, hogy „megújuló energia termelésként” figyelembe lehet venni, az energetikai 
számításoknál. 

 
 Hőszivattyú             Gázkazán Folyadékhűtő 
 
 
III.verzió: 
Egy VRV rendszer felépítése alapvetően különbözik az eddig ismertetett rendszerektől, ezért ezt külön 
tárgyaljuk. Alapvető különbség, hogy itt az energia nem víz közvetítő közeggel történik, hanem direkt elpárolgású 
hűtőközeggel, ez azt jelenti, hogy a csődimenziók kisebbek, viszont a hálózatot rézvezetékből kell felépíteni. 
A rendszer kültéri egységekből, beltéri egységekből és osztó idomokból épül fel, melyeket a rézvezetékek 
kapcsolnak össze. 
A kültéri egységek viszonylag kis 12-150 kW teljesítményű inverteres hőszivattyús berendezések, melyek mind 
hűtési, mind fűtési üzemmódban használhatók. Fűtési üzemben akár -20°C-ig is, így alternatív fűtés nélkül 
alkalmazható. A kis egységteljesítmény miatt viszonylag sok kültéri egység szükséges ami viszont jó 
léptethetőséget és üzembiztonságot jelent, valamint lehetővé teszi, hogy több, kisebb területen is elhelyezhető 
legyen.  
A beltéri egységek egy fan-coil-hoz hasonlíthatók azzal a különbséggel, hogy ezek direkt elpárologtatásúak. Egy 
hagyományos fan-coli-os rendszerhez képest az előnye, hogy átmeneti időszakban, amikor egyik helyiségben 
fűteni, a másikban hűteni kell, akkor hőszivattyúsként is tud működni, tehát az egyik helyiségből elvont hőt a 



másikban le tudja adni. A légcsatornázható beltéri egységhez mindenképpen kell anemosztátot (pl. perdületes) 
csatlakoztatni, hogy helyiség levegőjét hűteni-fűteni tudjuk.  
 
Fűtési üzemben az üzemeltetési költség közel 25%-kal kedvezőbb egy kondenzációs gázkazánhoz képest. 
Hűtési üzemben a hagyományos folyadékhűtőhöz képest 25%-kal jobb a hatásfoka, ami viszont a jelentős 
kondenzáció miatt elveszik, így egy hagyományos folyadékhűtő mennyezeti rendszerrel párosítva 5%-kal olcsóbb 
működtetést eredményez magasabb komfort mellett.  

Nagy előnye, hogy gépház igénye beltérben tulajdonképpen nincsen. 
A VRV/VRF rendszerek megújuló energia termelésnek minősülnek. 

 
 VRV légcsatornázható beltéri Perdületes anemosztát 
 

 
 

Összefoglalás 
Az optimális gépészeti rendszerek kiválasztásánál, a hőleadó és hőtermelő rendszereket együttesen kell 
megvizsgálni. 
Bár Megrendelő részéről az „A” kategóriás iroda kialakítása nem elvárás, de a területek hűtése a fűtés mellett, 
mindenképpen biztosítandó.  
Figyelembe véve, hogy ha „jelentős” felújításnak minősül az átalakítás, akkor mindenképpen teljesíteni kell a 
hatályos energetikai előírásokat, azaz min 25 %-át a primer energiafelhasználásnak, megújuló energiatermelésből 
kell biztosítani. 
Ezen feltételnek, a hőszivattyús és VRV/VRF rendszerek alkalmazása felel meg.  
Természetesen, ez még kiegészíthető napelemes rendszerek telepítésével is, de ennek szükségességét, csak a 
részletes energetikai számítások során lehet megállapítani.  
 
Mivel jelenleg egy jól karbantartott kazánház biztosítja a fűtési energiát, amennyiben elegendő többlet kapacitással 
rendelkezik, mindenképpen javasolt ennek hőtermelésben való megtartása. Ez azért is indokolt, mert az alárendelt, 
hűtést nem igénylő helyiségek radiátoros fűtést kapnak, ami nem köthető rá az alacsony hőmérsékletű, hőszivattyús 
fűtési rendszerre. 

A szükséges hűtési energiát (és átmeneti időszakban a fűtési energia egy részét) új, levegő-víz hőszivattyúk 
beépítésével javasolt előállítani.  
 
Az ehhez tartozó hőleadók fan-coil illetve mennyezet fűtő-hűtő egységek is lehetnek. Komfort szempontjából, a 
mennyezet hűtő-fűtő panelek alkalmazása a javasolt, de ennek korlátja, a max 50 W/m2 hűtési igény, ami csak 
külső árnyékolók beépítésével tartható csak. Ez szintén többlet költséget fog jelenteni, beruházási szempontból. 
 

Fontos megjegyezni, hogy bármely hőtermelő rendszer is lesz választva, annak többlet elektromos felhasználási 
igény lesz, hiszen jelenleg ezen területek nagy részén nincs kiépítve központi hűtő rendszer. Ezen kívül, statikai 
szempontból is meg kell majd vizsgálni, hogy ezek a kültéri hűtő egységek, hol helyezhetőek el.  
 
Ha lesz olyan terület, ahol ez nem megoldható, ott előtérbe kerülhet a VRV/VRF rendszer alkalmazása, mert ott 
több, kisebb egységet alkalmazunk, lokálisan kisebb súlyterheléssel.  
 
Központi, frisslevegős szellőző rendszer kiépítését továbbra sem javasoljuk, mert annak rendkívül nagy helyigénye 
van, mind szellőzőgép elhelyezése, mind pedig beltérben vezetett légcsatorna tekintetében. 
 
Azokon a területeken, ahol homlokzatra vannak kihelyezve helyi, split klíma egységek, javasoljuk, hogy ezeket 
lokálisan, csoportosan helyezzék el, a homlokzaton. Ezt, akár valamilyen „rácsos”, esztétikus elburkolással is körbe 
lehet venni, természetesen úgy, hogy a levegő áramlása biztosított legyen. 
Igaz ez az „átjárókban” elhelyezett kültéri egységekre is, mert azoknál, nagy melegben akár hibát illetve teljesítmény 
csökkenést is okozhat.  

       
    Nagy József 

                        vezető tervező  
                              G-13-8857                                         
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Villamos ismertetés 
A telephely az áramszolgáltatói transzformátor állomásból közvetlen sínes betáppal rendelkezik. A fogadó cellában 
van az elszámolási fogyasztásmérő, így az elosztó berendezés további celláiból már mért leágazások mennek az 
egyes alelosztókhoz. 
A bérelt területek kimenő áramkörei helyi belső elszámolásra szolgáló mérőkkel szerelt, ezek adatait helyi 
leolvasással gyűjtik. 
A feliratozás hiányos, nem lehet egyszerűen megállapítani, hogy mely területet szolgálja ki a vizsgált leágazás. 

A főelosztó állapota nem kielégítő, további helyszíni javítás helyett javasolt a berendezések újra tervezése és új 
főelosztó berendezés üzembe állítása. 
Az egyes területeken lévő alelosztók állapota változó vannak újabb építésű alelosztók, melyek megtarthatóak, de a 
régi 15-20 éves elosztók már nem felelnek meg a mai követelményeknek, így azok cseréje indokolt. 
Az elosztók közötti kábelezés műanyag ér és köpenyszigeteléssel rendelkeznek ezek – amennyiben a nyomvonaluk 
mentén nem érte őket sérülést okozó mechanikai behatás, akkor megtarthatók.  
Néhány kábelnél az tapasztalható, hogy túl van biztosítva, vagyis a leágazás biztosító betét értéke nagyobb, mint 
ami a kábel védelmére ajánlott a melegedésre méretezésnél. Vagyis a kábel túlterhelhető, túlmelegszik és akár 
tüzet is okozhat. 
A régi és újabb szerelés miatt előfordulhat, hogy méretlen áramkörök is jelen vannak a bérelt területeken. 
A felújítás során tételes ellenőrzéssel ezeket ki kell szűrni. A bérelt terület elosztójának lekapcsolása után világítás 
vagy dugaszoló aljzat nem maradhat feszültség alatt. 
A gépészeti rendszerek kiszolgálása további villamos energiát igényelhetnek. 
A létesítmény meglévő központi kazánja biztosítja a fűtési energiát. 
Amennyiben energetikai okokból hőszivattyúk is beépítésre kerülnek, ezek villamos ellátásának lehetőségeit 
vizsgálni kell. Több alelosztó betáp kábele jelenleg is túl van biztosítva, illetve sok esetben nincs tartalék a 
rendszerben. 
Több bérleménynél az utólag szereltek fel klíma berendezéseket, ezeket felül kell vizsgálni, hogy gépészeti és 
villamos szempontból megfelelnek–e a követelményeknek. 
A helyiségek nagy része nincs hűtve. Amennyiben ennek megoldását tervezik, a villamos hálózatot biztosan bővíteni 
kell. 
A telephely tűzvédelmi felülvizsgálata során meg kell határozni a tűzeseti menekülési útvonalakat és ezeket 
megfelelő biztonsági világítási lámpákkal kell ellátni, melyek az üzemi világítás kimaradása esetén a kijárati irányok 
és utak megvilágításával az épület veszélytelen elhagyását teszik lehetővé.  

Jelenleg ezekről nincs dokumentáció és a gyakorlatban sem megoldott. 
A felújítás során pótolni kell az áramütés elleni védelmet, mert a nem szakember által is használható dugaszoló 
aljzatok fedővédelmére 30 mA megszólalási értékű ÁVK-t (FI relét) is be kell építeni, a vonatkozó előírásoknak 
megfelelően. 
 
Felül kell vizsgálni a telephelyen az EPH, egyenpotenciálra hozó rendszerek megfelelőségét is. 
Az EPH vezetők minimális keresztmetszete a létesítményben használt legnagyobb védővezető keresztmetszetének 
minimum fele, de nem kisebb, mint 6 mm² – Cu, / és nem több, mint 25 mm² Cu.  



Az egyenpotenciálra hozó hálózattal kapcsolatos követelményeket a legújabb szabvány módosítás során 
egyértelműsítették, mert több módon is lehetett értelmezni. 
Az MSZ HD 60364-4-41:2018 az EPH-val kapcsolatban a következő képen fogalmaz:  
„Azokat a bejövő fémes részeket, amelyek veszélyes potenciálkülönbséget vezethetnek be és nem részei a villamos 
berendezésnek, minden egyes épületben a védő összekötő vezető felhasználásával be kell kötni a fő 
földelőkapocsba. Ilyen fémes részekre példák a következők: 

•  az épületben lévő közüzemi csővezetékek, pl. gázvezetékek, vízvezetékek, távfűtési rendszerek; 

•  a szerkezeti idegen vezetőképes részek; 

•  a vasbeton épületszerkezetek hozzáférhető fémrészei. 
Az ilyen, az épületbe kívülről bevezetett vezetőképes részeket az épületen belül, az épületbe való belépési 
pontjukhoz a lehető legközelebb kell bekötni az egyenpotenciálú összekötésbe. 
Fenti szabvány idézet alapján - „amelyek veszélyes potenciálkülönbséget vezethetnek be” – tehát csak az épületbe 
belépő részeket kell bekötni.  
Ezt azért említettük részletesen mert jelenleg nem ennek az előírásnak megfelelően vannak, illetve egyáltalán 
nincsenek kialakítva a szükséges bekötések. 
A jelenlegi elosztók között nincs meg a koordinált túlfeszültség védelem. 
A követelmények a következők: 
A túlfeszültség elleni védelem 3 lépcsős kialakítású. A túlfeszültség elleni védelemhez a főelosztóba a betáp ponton 
1+2. osztályú túlfeszültség levezető beépítése szükséges. 
Durva védelem: Védelmi készülék 1+2 osztályú, levezetőképesség: 100 kA, a védelmi szintje: 4 kV Helye: főelosztó   
Közép védelem: Védelmi készülék 2 osztályú, levezetőképesség: 10 kA, a védelmi szintje: 2,5 kV. Helye: 
alelosztókban 
Finom védelem: Védelmi készülék 3 osztályú, levezetőképesség: 1,5 kA, a védelmi szintje: 1,5 kV. Helye: egyes 

végfogyasztóknál, opcionálisan, igény szerint.  
 
Az erősáramú rendszerekkel kapcsolatban összegezve; megállapítható, hogy a főelosztó cseréje feltétlenül 
szükséges, egy jövőbeni felújítás során. 
A kábel nyomvonalak mentén a kábelvezetési hibákat, mechanikai védelmek hiányát ki kell javítani. 
A tervezett átalakítást követően a villámvédelmi rendszert is fel kell újítani. 
 
A gyengeáramú rendszereknél nincs egységes rendszer. 
A szolgáltatók részére megfelelő nyomvonalakt kell kiépíteni, biztosítva ezzel a kulturált kábelvezetéseket, mert 
jelenleg sok provizor megoldás látható az épületekben. 
Javasolt a bérelt területek behatolás jelzéseit a központi felügyeleti helyre bevinni, ahol a riasztási hely egyértelmű 
kijelzésre kerülne. 
A vagyonvédelem és biztonság fokozására központi kamera rendszert is javaslunk megfelelő rögzítővel kiépíteni a 
közös területek megfigyelésére. 

 
Csányi István  

vezető tervező 
Kamarai jogosultságok: V, HI-V, HI-VN, TUJ    

Kamarai szám:     01-5118 
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M=LÉPTÉK:
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H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!
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H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!
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FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!
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KIADÁS DÁTUMA:

1. emeleti alaprajz
TERVLAP SZÁM:

AF_VT_103 2021. 10. 05.

M=LÉPTÉK:

PR OJEK T  A DA TOK

A LBER T  FLÓR IÁ N  ÚT  3/B

H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!
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H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!
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H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

JELMA GY A R Á Z A T

A tömb

B tömb

E tömb

D tömb

C tömb

A TÖMB
D TÖMB

C TÖMB

B TÖ
M

B

E TÖMB

3/B II. KAPU 3/B I. KAPU

-0,18

9,00

10,585

14,79



±0,00 = 100,00 mBf
RAJZ MEGNEVEZÉSE:

KIADÁS DÁTUMA:

A2 Homlokzat
TERVLAP SZÁM:

AF_VT 301 2021. 10. 05.

M=LÉPTÉK:

PR OJEK T  A DA TOK

A LBER T  FLÓR IÁ N  ÚT  3/B

H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!
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H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

JELMA GY A R Á Z A T

A tömb

B tömb

E tömb

D tömb

C tömb

A TÖMB
D TÖMB

C TÖMB

B TÖ
M

B

E TÖMB

-0,38

4,785

14,76



±0,00 = 100,00 mBf
RAJZ MEGNEVEZÉSE:

KIADÁS DÁTUMA:

B2 Homlokzat
TERVLAP SZÁM:

AF_VT 303 2021. 10. 05.

M=LÉPTÉK:

PR OJEK T  A DA TOK

A LBER T  FLÓR IÁ N  ÚT  3/B

H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

JELMA GY A R Á Z A T

A tömb

B tömb

E tömb

D tömb

C tömb

A TÖMB
D TÖMB

C TÖMB

B TÖ
M

B

E TÖMB

-0,225

4,70

11,50

14,76

-0,225

8,805

10,80
11,50

14,76



±0,00 = 100,00 mBf
RAJZ MEGNEVEZÉSE:

KIADÁS DÁTUMA:

B3 Homlokzat
TERVLAP SZÁM:

AF_VT 304 2021. 10. 05.

M=LÉPTÉK:

PR OJEK T  A DA TOK

A LBER T  FLÓR IÁ N  ÚT  3/B

H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

JELMA GY A R Á Z A T

A tömb

B tömb

E tömb

D tömb

C tömb

A TÖMB
D TÖMB

C TÖMB

B TÖ
M

B

E TÖMB



±0,00 = 100,00 mBf
RAJZ MEGNEVEZÉSE:

KIADÁS DÁTUMA:

C Homlokzat
TERVLAP SZÁM:

AF_VT 305 2021. 10. 05.

M=LÉPTÉK:

PR OJEK T  A DA TOK

A LBER T  FLÓR IÁ N  ÚT  3/B

H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

JELMA GY A R Á Z A T

A tömb

B tömb

E tömb

D tömb

C tömb

A TÖMB
D TÖMB

C TÖMB

B TÖ
M

B

E TÖMB

-0,31

4,55

12,305

14,76



±0,00 = 100,00 mBf
RAJZ MEGNEVEZÉSE:

KIADÁS DÁTUMA:

D Homlokzat
TERVLAP SZÁM:

AF_VT 306 2021. 10. 05.

M=LÉPTÉK:

PR OJEK T  A DA TOK

A LBER T  FLÓR IÁ N  ÚT  3/B

H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

JELMA GY A R Á Z A T

A tömb

B tömb

E tömb

D tömb

C tömb

A TÖMB
D TÖMB

C TÖMB

B TÖ
M

B

E TÖMB

-0,355

7,595

9,88

15,445



±0,00 = 100,00 mBf
RAJZ MEGNEVEZÉSE:

KIADÁS DÁTUMA:

E1 Homlokzat
TERVLAP SZÁM:

AF_VT 307 2021. 10. 05.

M=LÉPTÉK:

PR OJEK T  A DA TOK

A LBER T  FLÓR IÁ N  ÚT  3/B

H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

JELMA GY A R Á Z A T

A tömb

B tömb

E tömb

D tömb

C tömb

A TÖMB
D TÖMB

C TÖMB

B TÖ
M

B

E TÖMB

-0,515

9,42

11,26

13,23

15,17



±0,00 = 100,00 mBf
RAJZ MEGNEVEZÉSE:

KIADÁS DÁTUMA:

E2 Homlokzat
TERVLAP SZÁM:

AF_VT 308 2021. 10. 05.

M=LÉPTÉK:

PR OJEK T  A DA TOK

A LBER T  FLÓR IÁ N  ÚT  3/B

H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

JELMA GY A R Á Z A T

A tömb

B tömb

E tömb

D tömb

C tömb

A TÖMB
D TÖMB

C TÖMB

B TÖ
M

B

E TÖMB

-0,17

7,43

14,82



±0,00 = 100,00 mBf
RAJZ MEGNEVEZÉSE:

KIADÁS DÁTUMA:

Látvány 01
TERVLAP SZÁM:

AF_VT 401 2021. 10. 05.

M=LÉPTÉK:

PR OJEK T  A DA TOK

A LBER T  FLÓR IÁ N  ÚT  3/B

H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

JELMA GY A R Á Z A T

A tömb

B tömb

E tömb

D tömb

C tömb

A TÖMB
D TÖMB

C TÖMB

B TÖ
M

B

E TÖMB



±0,00 = 100,00 mBf
RAJZ MEGNEVEZÉSE:

KIADÁS DÁTUMA:

Látvány 02
TERVLAP SZÁM:

AF_VT 402 2021. 10. 05.

M=LÉPTÉK:

PR OJEK T  A DA TOK

A LBER T  FLÓR IÁ N  ÚT  3/B

H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

JELMA GY A R Á Z A T

A tömb

B tömb

E tömb

D tömb

C tömb

A TÖMB
D TÖMB

C TÖMB

B TÖ
M

B

E TÖMB



±0,00 = 100,00 mBf
RAJZ MEGNEVEZÉSE:

KIADÁS DÁTUMA:

Látvány 03
TERVLAP SZÁM:

AF_VT 403 2021. 10. 05.

M=LÉPTÉK:

PR OJEK T  A DA TOK

A LBER T  FLÓR IÁ N  ÚT  3/B

H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

JELMA GY A R Á Z A T

A tömb

B tömb

E tömb

D tömb

C tömb

A TÖMB
D TÖMB

C TÖMB

B TÖ
M

B

E TÖMB



±0,00 = 100,00 mBf
RAJZ MEGNEVEZÉSE:

KIADÁS DÁTUMA:

Látvány 04
TERVLAP SZÁM:

AF_VT 404 2021. 10. 05.

M=LÉPTÉK:

PR OJEK T  A DA TOK

A LBER T  FLÓR IÁ N  ÚT  3/B

H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

JELMA GY A R Á Z A T

A tömb

B tömb

E tömb

D tömb

C tömb

A TÖMB
D TÖMB

C TÖMB

B TÖ
M

B

E TÖMB



±0,00 = 100,00 mBf
RAJZ MEGNEVEZÉSE:

KIADÁS DÁTUMA:

Látvány 05
TERVLAP SZÁM:

AF_VT 405 2021. 10. 05.

M=LÉPTÉK:

PR OJEK T  A DA TOK

A LBER T  FLÓR IÁ N  ÚT  3/B

H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

JELMA GY A R Á Z A T

A tömb

B tömb

E tömb

D tömb

C tömb

A TÖMB
D TÖMB

C TÖMB

B TÖ
M

B
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±0,00 = 100,00 mBf
RAJZ MEGNEVEZÉSE:

KIADÁS DÁTUMA:

Látvány 06
TERVLAP SZÁM:

AF_VT 406 2021. 10. 05.

M=LÉPTÉK:

PR OJEK T  A DA TOK

A LBER T  FLÓR IÁ N  ÚT  3/B

H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

JELMA GY A R Á Z A T
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B tömb

E tömb
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RAJZ MEGNEVEZÉSE:

KIADÁS DÁTUMA:

Látvány 07
TERVLAP SZÁM:
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M=LÉPTÉK:

PR OJEK T  A DA TOK

A LBER T  FLÓR IÁ N  ÚT  3/B

H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

JELMA GY A R Á Z A T

A tömb
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RAJZ MEGNEVEZÉSE:

KIADÁS DÁTUMA:

Beépítettség
TERVLAP SZÁM:

AF_VT 500 2021. 10. 05.

M=LÉPTÉK:

PR OJEK T  A DA TOK

A LBER T  FLÓR IÁ N  ÚT  3/B

H-1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B (hrsz.: 38286/2)

FormiConcept Kft.
cím: H-3600 Ózd, Nemzetőr utca 6.
e-mail:  info@formiconcept.com
tel.: +36205645004
www.formiconcept.com

Phlegon Kft.
cím:H-1097  Budapest Albert Flór ián út 3/b.
e-mail:  tsoos@phlegon.hu,  akovacs@phlegon.hu
tel.: +36304826038,  +3670621459

T ER V EZ ÉS  R ÉSZTV EV ŐI

A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

T ER V  A DA TOK

2014MUNKASZÁM:

TERV TÍPUSA:

VÁZLATTERV

HELYSZÍN:

MEGNEVEZÉSE:

MEGBÍZÓ:

ÉPÍTÉSZET:

ME GJE GY Z É S E K

- A koncepciótervi fázis tervlapjain az épületek egyszerűsített
alaprajzi rendszerét ábrázoljuk, nem megkülönböztetve az eltérő
falazatokat, épületszerkezeti rétegeket.
- A tervdokumentációban szereplő termékek mértékadó minőséget
jelölnek.
- A terv csak a kapcsolódó dokumentumokkal  együtt (lásd: Tervlista)
érvényes!
- A terv a Szerző szellemi alkotása, szerzői jogi védelem alatt áll!

JELMA GY A R Á Z A T

A tömb

B tömb
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MEGLÉVŐ ÁLLAPOT BEÉPÍTETTSÉGE / 4301,42 m2
MAX BEÉPÍTHETŐSÉG / 4333,8 m2

EREDETILEG TERVEZETT BONTÁS / 199,37 m2

TERVEZETT ÁLLAPOT BEÉPÍTETTSÉGE / 4370,97 - 73,41 = 4297,56 m2
MAX BEÉPÍTHETŐSÉG / 4333,8 m2

TERVEZETT ÉPÜLET BEÉPÍTETTSÉGE / 4317,13  m2
MAX BEÉPÍTHETŐSÉG / 4333,8 m2

FENNMARADÓ BEÉPÍTHETŐ TERÜLET / 231,75 m2

TERVEZETT ÁLLAPOT BEÉPÍTETTSÉGE / 4370,97 - 73,41 + 107,64 + 29,71 = 4434,91 m2
MAX BEÉPÍTHETŐSÉG / 4333,8 m2


