
0,01

+3,42

+3,01

+6,35

+6,77

+3,01

+7,53

+12,84

+3,55

+3,20

+4,18

+7,88

±0,00 = 81,97 mBf.

+2,50

+2,40

+6,77

0,45
0,21

+4,42

+0,66

1,01

0,20

+0,63

+9,50

+8,15

+7,00

+7,15

+1,58+1,58

+9,90

±0,00

2,70

1,40

+1,24

2,70

2,10

+1,95 tűzgátló álmennyezet

±0,00 = 81,97 mBf.

51

0,23

1,95

2,46
2,76

50

75

2,50 30
51

1,6
9

0,89

1,48

2,02

2,64

1,54

2,09

2,73

1,52

2,12

2,77

1,50

2,15

2,75

15
7

38

55

16
16

15
5 5 55

+9,735

+7,88

+2,10

10
3

12

0,26

78
2

6 3

0,26 826
3

10

0,74

0,26

0,90

25
10

2,1
0

3,00

10
1

3,35

3,46

25
1

5

+3,42

+3,22

18

20

3,00
2,70

3,46

4,05 4,05

64 3,41 64 3,765 64

19
1

4,405

32 3,41

±0,00

+2,50

+2,40

2,22 38 3,90 25

10
8363

2

84

83
95 15

32
20

95

45

3,89 6,505 64

+3,55

25
8

55
12 15

52

+9,38

38

+10,20

+7,88

+9,63

+7,15

+7,045

3,385 3,74 3,74 3,735 3,93 2,05 10

+15,64

+14,95

+13,00
+13,415

+14,20
+13,905

+17,28

1,31

30

1,61 10 2,50 10 2,36

1,31 2,2
5

34

+3,83

+4,00

+6,77

+6,3215
30

45
15

2
2,3

2
10

1,3
3

2,4
0

17

+9,17

2,4
0

25

38 2,45 15
+6,30 (falnyílás)

+4,70 (falnyílás)

+6,58

10 1,20 10 80 51

+6,475

60 10 40 10 5,74 3310 1,235 10

+0,63

+0,43

+0,62

+7,50

+7,395

+7,91

+8,015

+9,015

+7,91

+8,015

+9,015

2,9
3

3,0
1

+7,54

68
9

10
5

90
17

5

90
17

90
17

90
9

+7,14

785 90 4,55

+5,98
+6,18
+6,38
+6,58

31
5

2
45

3 68
9

10
5

90
17

5

89
932

5
2

65 1

+12,485

+6,325

0,02

+11,84

+10,765

+8,635

+5,285

+2,38

+11,805 +11,205

15 2,45 15 401,255 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 9 157,26

30

11,215

5,06 19 8,42 38

17 5,15519 12 8,13

95

+4,19

0,02

+12,10

+11,98

+10,41

6 1,38 6 33

32
1,6

3
96

5,5
6

82

73

+3,245

+0,805+0,98
+1,155+1,33

+1,50
+1,675+1,85

+2,025+2,20
+2,375+2,55

+2,725+2,8951
17

5

+3,07

+9,70

19

+9,90

3,4
3

2,3
2 á

lm
en

ny
ez

et 
als

ó s
íkj

a

60

+7,88

+7,50

10

51 20

+8,48
+8,88

+9,38

5033

1038 33 5,14

51 20

+10,37

+12,47

+8,015

+2,90
+2,66

39
40

F1

F2

F3

F4

F5

F7

F10

F6
F4

F2

akusztikai
burkolat

18,5 %

7 %

a gerinc emelkedése: 2,6 %

17,62 %

SZÍNPAD

ÁRKÁD ELŐCSARNOK

ELŐSZÍNPAD

NÉZŐTÉRI (GALÉRIA)

TÖBBFUNKCIÓS TÉR

RECEPCIÓ GÉPÉSZETI BÚVÓTÉR
FÉRFI WC

MI8

GÉPÉSZETI PADLÁS

PADLÁSTÉR

ZENEKARI ÁROK

LÉGCSAT.

R1 R2

R13

R4

R5 R6

R7

R8
R9

R9*

R10

R11

R12

R13

R16

R17

R23

AA metszet

FOLYOSÓ
MP23

TÁROLÓ
0,4 KVOS
MP28

EL. KAPCS.
KARBANTARTÓ
MP27/1

MP24

MF12 MF13

SZÍNPAD  LÉGTERE

ZSINÓRPADLÁS

MII9
KEZELŐJÁRDA

ÉPÜLET
MIII1

TÉR
HANGCS.
MIII3MIII2

MF11
MF8

MF4

ÉS PORTA

(MI7)
ELŐSZÍNPAD  LÉGTERE

R14

Meglévő PMK épület tervezett állapota

Építtető:  Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
 (6801 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)

Tervező:

Hódmezővásárhely, Petőfi Sándor Művelődési Központ
(6801 Hódmezővásárhely, dr. Rapcsák András út 7.)
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Tartószerkezet: R.H.K. Kft.

Épületgépészet: PPR Plan Kft.

Épületvillamosság: Artvill Kft.

Színpadtechnika és
audiovizuális
rendszerek: Kotschy és Társai Kft.

Belsőépítészet: Kroki Kft.

Környezetrendezés,

UILANDSCAPEARCHITECTS Kft.
közművek, közlekedés,
közvilágítás:

Tűzvédelem: VENGUARD Kft.

Janákyné Füredi Gizella
(Janáky és Füredi Építészstúdió Kkt.)

Építész munkatárs:

Pataky és Horváth Építésziroda Kft.Vízszigetelés:

F1 hornyolt deszkaborításcm2,0
12,0 cm kisméretű tégla fal (faváz között)

belső vakolatcm1,5

F2 A rétegrend csak az ÉMI jóváhagyó szakintézeti

Betonyp lemezcm2,5
cm ásványi gyapot kasírozott hőszigetelés

12,0 cm vasbeton mellvéd, vakolt

38,0 cm meglévő kisméretű téglafal,F3
kétoldalt vakolt

cm meglévő kisméretű téglafalF4
vakolt, nézőtér felőli oldalán
belsőépítészeti burkolattal

51,0 cm meglévő kisméretű téglafal,F5
kétoldalt vakolt

38,0 cm meglévőmegmaradó kisméretű téglafal,

F6

vasbeton támpillér erősítéssel

15,0 cm új monolit vasbeton fal

cm meglévő kisméretű nyerstégla fal,F7
vasbeton támpillér erősítéssel
belső oldalán vakolt

51,0 cm meglévő kisméretű nyerstégla fal,F8
belső oldalán vakolt

33,0

38,0

6,0 cm Ytong előfalazat

belső vakolatcm1,5

 (fent 15 cm vb. fal),

cm domborlemez szigetelés védelem1,0
1 rtg. modifikált bit. massza függ. falszigetelés
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés

cm felületkiegyenlítő simítás1,0
33,0/

7,0 cm expandált polisztirol hab hőszigetelés

belső vakolatcm1,5

R25***
cm aljzatkiegyenlítés
cm vasalt aljzatbeton peremszigeteléssel5,0

cm lemezalap
szerelőbetoncm

cm terrazzo burkolat2,5

rtg. technológiai szigetelés
expandált polisztirol hab hőszigetelés

25,0
5,0

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2 rtg. modifikált bit. vastaglemez talajvíz elleni szig.

cm vasalt aljzatbeton10,0
cmcca.10,0 homokos kavics feltöltés

0,5

1
cm2,0

R25****
cm aljzatkiegyenlítés
cm vasalt aljzatbeton, peremszigeteléssel7,0

cm lemezalap
szerelőbetoncm

cm linoleum burkolat0,5

rtg. technológiai szigetelés
expandált polisztirol hab hőszigetelés

35,0
5,0

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2 rtg. modifikált bit. vastaglemez talajvíz elleni szig.

cm vasalt aljzatbeton10,0
cmcca.10,0 homokos kavics feltöltés

0,5

1
cm2,0
cm homokos kavics feltöltés120,0

1 rtg. bevonatszigetelés

R26
cm bazaltzúzalék ágyazó réteg
cm fejelő fagyálló tégla burkolat6,0

3,08,0

cm15,0 extrudált polisztirol hab hőszigetelés
1 rtg. műanyagfátyol szűrőréteg

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2 rtg. modifikált bit. vastaglemez csap.víz elleni szig.

cm lejtésképzés010,0
cm15,0(25,0) monolit vasbeton födémlemez

mennyezetvakolat (vagy álmennyezet)cm1,0

R26*
cm bazaltzúzalék ágyazó réteg
cm fagyálló tégla burkolat

3,05,0
domborlemez védőrétegen

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2 rtg. modifikált bit. vastaglemez csap.víz elleni szig.

cm lejtésképzés0
cm15,0 monolit vasbeton födémlemez

feltöltés vagy bentmaradó zsaluzat

12,0

4,0


alaplemez

R27
cm homok ágyazó réteg
cm fagyálló tégla burkolat

3,0
12,0

cm12,0 vasalt beton aljzat
cm15,0 tömörített homokos kavics feltöltés

tömörített feltöltés

R25*
cm aljzatkiegyenlítés
cm vasalt aljzatbeton peremszigeteléssel5,0

cm lemezalap
szerelőbetoncm

cm terrazzo burkolat2,5

rtg. technológiai szigetelés
expandált polisztirol hab hőszigetelés

30,0
5,0

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2 rtg. modifikált bit. vastaglemez talajvíz elleni szig.

cm vasalt aljzatbeton10,0
cmcca.10,0 homokos kavics feltöltés

0,5

1
cm2,0
cm homokos kavics feltöltés40,0

1 rtg. bevonatszigetelés

R25**
cm használati víz elleni szigetelés
cm vasalt aljzatbeton6,5

cm lemezalap
szerelőbetoncm

cm ragasztott gres lap burkolat1,0

rtg. technológiai szigetelés
expandált polisztirol hab hőszigetelés

30,0
5,0

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2 rtg. modifikált bit. vastaglemez talajvíz elleni szig.

cm vasalt aljzatbeton10,0
cmcca.10,0 homokos kavics feltöltés

0,3

1
cm2,0
cm homokos kavics feltöltés40,0

1 rtg. bevonatszigetelés

5,0

F12
cm meglévőmegmaradó kisméretű tégla falazat

12,0 cm kisméretű nyerstégla burkolófal

F13 cm kisméretű nyerstégla falazat/mellvédfal

F14 12,0 cm kisméretű nyerstégla burkolófal

15,0 cm monolit vasbeton fal

cm kisméretű téglafal

F16 12,0 cm kisméretű nyerstégla burkolófal

12,0 cm kisméretű nyerstégla burkolófal

38,0

38,0

12,0

belső vakolatcm1,5

cm felületkiegyenlítő simítás0,5
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2 rtg. modifikált bit. vastaglemez talajvíz elleni szig.
5,0 cm extrudált polisztirol hab hőszigetelés

cm hézag1,0
6,0 cm poliuretán hab hőszigetelés

cm hézag1,0

belső vakolatcm1,5

F15 cm szigetelést tartó zsalukő fal15,0
cm felületkiegyenlítő simítás0,5

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2 rtg. modifikált bit. vastaglemez talajvíz elleni szig.
6,0 cm expandált polisztirol hab hőszigetelés
1 rtg. szignálfólia

20,0 cm monolit vasbeton fal
belső vakolatcm1,5

15,0 cm monolit vasbeton fal

cm hézag1,0
6,0 cm poliuretán hab hőszigetelés

cm felületkiegyenlítő simítás0,5
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2 rtg. modifikált bit. vastaglemez csap.víz elleni szig.
6,0 cm poliuretán hab hőszigetelés

F19 cm meglévő kisméretű nyerstégla fal, belső
oldalán belsőépítészeti struktúrvakolattal

R1 (felbontott meglévő burkolat helyén)
12,0 cm kisméretű nyerstégla padlóburkolat

cm homokágyazat3,0
 meglévő vasalt beton aljzat

R2 (felbontott meglévő burkolat helyén)
cm terrazzo burkolat2,5

cm vasalt aljzatbeton, peremszigeteléssel6,0

51,0

F20 cm hornyolt deszkaborítás2,0
cm ásványi szálas hőszigetelés (faváz között)11,0
cm Porotherm falazat10,0

belső vakolatcm1,5

cca.

cm aljzatkiegyenlítés0,5

1 rtg. technológiai szigetelés

rtg. modifikált bit. vastaglemez talajnedv. elleni szig.1

cm vasalt aljzatbeton8,0
cm homokos kavics feltöltéscca.10,0

R2* cm terrazzo burkolat2,5

cm vasalt aljzatbeton, peremszigeteléssel6,0
cm aljzatkiegyenlítés0,5

1 rtg. technológiai szigetelés
cm úsztatóréteg2,0
cm monolit vasbeton födémlemez15,0

mennyezetvakolatcm1,0

R3

cm

R6*

cm terrazzo burkolat2,5

cm vasalt aljzatbeton, peremszigeteléssel5,5

cm aljzatkiegyenlítés0,5

1 rtg. technológiai szigetelés

rtg. modifikált bit. vastaglemez talajnedv. elleni szig.1

8,0
cmcca.10,0

vasalt aljzatbeton

homokos kavics feltöltés

cm expandált polisztirol hab hőszigetelés2,0

cm expandált polisztirol hab hőszigetelés2,0

cm cementbázisú használati víz elleni szigetelés0,3

R4 (meglévő aljzatra)
mm pormentes műgyanta burkolat2,5
cm aljzatbeton5,0
rtg. modifikált bit. vastaglemez talajnedv. elleni szig.1
cmcca.25,0 meglévőmegmaradó beton padló szerkezet

R5 (felbontott meglévő burkolat helyén)
cm borovi fenyő padló2,0

1 rtg. technológiai szigetelés
cm 2,5 cmes párnafák, alatta 0,5 cm rugalmas ré3,0

teg, közük ásványi szálas szigeteléssel kitöltve
cm vasalt aljzatbeton, peremszigeteléssel6,0

1 rtg. technológiai szigetelés

rtg. modifikált bit. vastaglemez talajnedv. elleni szig.1
cm expandált polisztirol hab hőszigetelés2,0

cm8,0
cmcca.10,0 homokos kavics feltöltés

rtg. hideg bitumenmáz kellősítés1

vasalt aljzatbeton
rtg. hideg bitumenmáz kellősítés1

rtg. hideg bitumenmáz kellősítés1

R6 cm ragasztott gres lap burkolat1,0

cm vasalt aljzatbeton, peremszigeteléssel9,5
cm aljzatkiegyenlítés0,5

1 rtg. technológiai szigetelés

vasalt aljzatbeton

rtg. modifikált bit. vastaglemez talajnedv. elleni szig.1
cm expandált polisztirol hab hőszigetelés2,0

cm8,0
cmcca.10,0 homokos kavics feltöltés

rtg. hideg bitumenmáz kellősítés1

cm ragasztott gumilap burkolat, elektr. terv szerint

cm vasalt aljzatbeton, peremszigeteléssel9,5
cm aljzatkiegyenlítés1,0

1 rtg. technológiai szigetelés

vasalt aljzatbeton

rtg. modifikált bit. vastaglemez talajnedv. elleni szig.1
cm expandált polisztirol hab hőszigetelés2,0

cm8,0
cmcca.10,0 homokos kavics feltöltés

rtg. hideg bitumenmáz kellősítés1

0,5

R8

R9 (felbontott meglévő burkolat helyén)
cm terrazzo burkolat1,5

R10 B65 CEMBRIT hullámpala fedéscm5,7
cm lécezés (8/5 cm)5,0

ROCKWOOL ásványi szálas hőszigetelés15,0 cm
meglévőmegmaradó alulbordás monolit

cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg5,0

16,0 cm

cm ragasztott gres lap burkolat1,0

cm vasalt aljzatbeton, peremszigeteléssel9,0
cm cementbázisú üzemi víz elleni bevonatszig.0,3

1 rtg. technológiai szigetelés

vasalt aljzatbeton

rtg. modifikált bit. vastaglemez talajnedv. elleni szig.1
cm expandált polisztirol hab hőszigetelés2,0

cm8,0
cmcca.10,0 homokos kavics feltöltés

rtg. hideg bitumenmáz kellősítés1

cm

gumilemez alátéttel, a párnafák között 3 cm
cm9,5

cca. 30 kg/m3 üvegfátyol borítású

R6**
7,0

R7 4,5 borovi fenyő színpadi hajópadló
75/90 mmes párnafa, alúl 5 mm neoprén vagy

ásványgyapot kitöltéssel
cm monolit vasbeton födémlemez20,0

mennyezetvakolatcm1,0

mm linóleum burkolat, ragasztva3,5
mm aljzatkiegyenlítés6,5
cm monolit vasbeton lépcsős födémlemez18,0min.

pormentesítő festék

betonaljzat, betonacél háló betéttelcm5,0

meglévőmegmaradó BOHN téglabetétescm32,0
födém, 8,0 cm felbetonozással
mennyezetvakolat (vagy gipszkarton
álmennyezet)

cm1,0

R9* (felbontott meglévő burkolat helyén)
cm nagy kopásállóságú linoleum burkolat0,3

parafa hangcsillapító réteg, az estrichre
ragasztva

0,3

gipszestrich aljzatcm2,5
meglévőmegmaradó BOHN téglabetétescm35,0
födém, 11,0 cm felbetonozással

cm1,0

cm

(8/6/5 cm trapézléc)
rtg. lágyított PVC lemez vízhatlan alátétszigetelés1

vasbeton födémlemez, lejtésben
cm1,0

R10* B65 CEMBRIT hullámpala fedéscm5,7
cm lécezés (8/5 cm)5,0
cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg5,0

(8/6/5 cm trapézléc)
rtg. lágyított PVC lemez vízhatlan alátétszigetelés1

OSB építőlemezcm1,8
légtér (fa szaruzat)cmváltozó
ROCKWOOL ásványi szálas hőszigetelés15,0 cm
meglévőmegmaradó alulbordás monolit16,0 cm
vasbeton födémlemez, lejtésben

cm1,0

R10** B65 CEMBRIT hullámpala fedéscm5,7
cm lécezés (8/5 cm)5,0

ROCKWOOL ásványi szálas hőszigetelés15,0 cm
monolit vasbeton födémlemez, lejtésben

cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg5,0

10,0 cm

(8/6/5 cm trapézléc)
rtg. lágyított PVC lemez vízhatlan alátétszigetelés1

cm1,0

R11 10,0 cm cementrabic lemez, felső pormentesítő festés
mennyezetvakolatcm1,0

R13 cm ragasztott gres lap burkolat1,0

cm vasalt aljzatbeton
cm cementbázisú használati víz elleni bevonatszig.0,3

1 rtg. műanyag fátyol szűrőréteg

ásványi szálas úsztatóréteg

műanyag felületszivárgó védőréteg
cm max. 400 kg/m3 könnyűbeton feltöltés

cm2,0
rtg. lágyított PVC lemez használati víz elleni szig.1

5,07,0

18,0
cm1,0

monolit vasbeton födémlemez15,0 cm
mennyezetvakolatcm1,0

R14 cm gumilemez0,5
cm pallóterítés4,5

acél tartószerkezet

R16 B65 CEMBRIT hullámpala fedéscm5,7
cm lécezés (8/5 cm)5,0

ROCKWOOL ásványi szálas hőszigeteléscm

cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg5,0
(8/6/5 cm trapézléc)

rtg. lágyított PVC lemez vízhatlan alátétszigetelés1

ROCKWOOL ásványi szálas hőszigetelés 16,0 cm
5,0

közte acél szelemenek (főtartó és szelemenek
tűzvédő festéssel)

cm trapézlemez4,0
rtg. párazáró réteg1
cm 1 rtg. tűzgátló gipszkarton borítás1,25

légtér
álmennyezet, belsőépítészeti terv

R17 cm ragasztott gres lap burkolat1,0

cm vasalt aljzatbeton
cm cementbázisú üzemi víz elleni bevonatszig.0,3

ISOVER TDPT ásványi szálas úsztatóréteg

műanyag felületszivárgó

cm4,0
rtg. lágyított PVC lemez üzemi víz elleni szig.1

cm1,0

monolit vasbeton födémlemez25,0 cm
mennyezetvakolatcm1,0

12,0

gyárilag műanyagfátyollal kasírozva

cm lejtésképzés2,08,0

R18 cm nagy kopásállóságú linoleum burkolat

cm vasalt aljzatbeton, peremszigeteléssel8,0
cm aljzatkiegyenlítés0,5

1 rtg. technológiai szigetelés

vasalt aljzatbeton

rtg. modifikált bit. vastaglemez talajnedv. elleni szig.1
cm expandált polisztirol hab hőszigetelés3,0

cm8,0
cmcca.10,0 homokos kavics feltöltés

rtg. hideg bitumenmáz kellősítés1

0,5 R22 B65 CEMBRIT hullámpala fedéscm5,7
cm lécezés (8/5 cm)5,0

ROCKWOOL ásványi szálas hőszigeteléscm

cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg8,0
(8/6/8 cm trapézléc)

rtg. lágyított PVC lemez vízhatlan alátétszigetelés1

ROCKWOOL ásványi szálas hőszigetelés 10,0 cm
5,0

közte acél szelemenek (főtartó és szelemenek
tűzvédő festéssel)

cm trapézlemez2,0
rtg. párazáró réteg1
cm 1 rtg. tűzgátló gipszkarton borítás1,25

szőnyegpadló burkolatcca.R12 cm1,0
cm aljzatkiegyenlítés1,0

monolit vasbeton födémlemez15,0 cm
mennyezetvakolat + pormentesítő akril festéscm1,0

cm lécváz2,0
F10 hornyolt függőleges deszkaburkolatcm2,5

cm vasbeton mellvédfal8,0
cm lécváz

hornyolt függőleges deszkaburkolatcm2,5

F11 38,0 cm meglévő kisméretű nyerstégla fal,
belső vakolat

2,0

cm1,5

F17

F18 aláfalazás/JETGROUTING

cm szigetelést tartó zsalukő fal15,0
cm felületkiegyenlítő simítás0,5

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2 rtg. modifikált bit. vastaglemez talajvíz elleni szig.

cm monolit vasbeton támfal27,0

cm kisméretű nyerstégla burkolófal12,0
cm hézag1,0

cm felületkiegyenlítő vakolat0,5
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2 rtg. modifikált bit. vastaglemez talajvíz elleni szigetelés
5,0 cm expandált polisztirol hab hőszigetelés
1 rtg. szignálfólia

15,0 cm monolit vasbeton fal
belső vakolatcm1,5

R21 (felbontott meglévő burkolat helyén)
cm0,5 antisztatikus linoleum burkolat
cm aljzatkiegyenlítés0,5
cm5,0

1 rtg. technológiai szigetelés
vasalt aljzatbeton

cm úsztatóréteg2,0
meglévőmegmaradó monolit vb. födémlemezcm20,0
acélgerenda gyámolítással (acélgerenda
tűzvédő festéssel)
mennyezetvakolatcm1,0

R23

R24
cm bazaltzúzalék ágyazó réteg
cm felületszivárgó1,0

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés

cm lemezalap
szerelőbetoncm

B65 CEMBRIT hullámpala fedéscm5,7
cm lécezés (8/5 cm)5,0

ROCKWOOL ásványi szálas hőszigetelés15,0 cm

cm ellenléc, közte átszellőztetett légréteg5,0

10,0 cm

(8/6/5 cm trapézléc)
rtg. lágyított PVC lemez vízhatlan alátétszigetelés1

mennyezetvakolatcm1,0
meglévőmegmaradó monolit vasbeton födém

rtg. párazáró réteg1

cm fejelő fagyálló tégla burkolat6,0
3,08,0

2 rtg. modifikált bit. vastaglemez csap. víz elleni szig.

cm lejtésképzés  a falszerkezetek mentén benne5,015,0
extrudált polisztirol hab hőszigetelés

45,0
5,0

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2 rtg. modifikált bit. vastaglemez talajvíz elleni szig.

cm vasalt aljzatbeton10,0
cmcca.10,0 homokos kavics feltöltés

R25
cm aljzatkiegyenlítés
cm vasalt aljzatbeton peremszigeteléssel7,0

cm lemezalap
szerelőbetoncm

cm linoleum burkolat0,5

rtg. technológiai szigetelés
expandált polisztirol hab hőszigetelés

25,0
5,0

1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
2 rtg. modifikált bit. vastaglemez talajvíz elleni szig.

cm vasalt aljzatbeton10,0
cmcca.10,0 homokos kavics feltöltés

0,5

1
cm2,0

szerint

(BÜFÉ RAKTÁR)
(MP1/1)

MI3

(TOLMÁCS
FÜLKE)

(MII4/2)
MII6/2

(NŐI
MOSDÓ)

MF1

VIL.HÍD
MII7

R14
VIL.HÍDKEZELŐJÁRDA

MF2

MI1

ELŐCSARNOK
ELŐCSARNOK LÉGTERE

MII1

R6*

R10* R10**

R14 R14

NÉZŐTÉR

MII6
PADLÁSTÉR
MII8

AM15

AM20

R3

LM7/M

Megjegyzés:

az alaprajzok együtt kezelendők a metsze
tekkel, konszignációkkal, konszgnációs

a tetők magassági értékei (szintkottái) a





a belső ajtókat, padló és falburkolatokat,

korlátokat lásd a belsőépítészeti terveken!

hullámpala fedéllemez alsó síkjára

részletekkel és a részlettervekkel!

álmennyezeteket, berendezéseket és a

(fogadósíkjára) vonatkoznak!

a csatlakozó terepet és térburkolatokat lásd
a környezetrendezési terven!

ÉM  7/M2

AM19

R19 (felbontott meglévő burkolat helyén)
cm
cm aljzatkiegyenlítés
cm6,5

1 rtg. technológiai szigetelés
cm úsztatóréteg2,0

meglévőmegmaradó BOHN téglabet. födém,cm37,5

mennyezetvakolatcm1,0

vasalt aljzatbeton

11,0 cm könnyűbeton feltöltéssel, ill. 10,0 cm vb.
 27,5 cm könnyűbeton kitöltéssel

R20 (felbontott meglévő burkolat helyén)
cm ragasztott gres lap burkolat
cm aljzatkiegyenlítés0,5
cm6,0

1 rtg. technológiai szigetelés
cm úsztatóréteg2,0

meglévőmegmaradó 10,0 cm vb. födémlemezcm37,5

mennyezetvakolatcm1,0

vasalt aljzatbeton

27,5 cm könnyűbeton kitöltéssel

1,0

műgyanta bevonat, illetve linoleum0,5
0,5

födémlemez,

függ. trapézszelvényű Betonyp díszlécezéscm7,0
állásfoglalása birtokában kivitelezhető!

10,0

Budapest, 2012. augusztus hó

cm Ethafoam úsztatóréteg0,5

mennyezetvakolat (vagy gipszkarton
álmennyezet)

mennyezetvakolat (vagy gipszkarton
álmennyezet)

mennyezetvakolat (vagy gipszkarton
álmennyezet)

mennyezetvakolat (vagy gipszkarton
álmennyezet)


