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Alulírott Tervezᔐk a 37/2007. ÖTM rendelet alapján kijelentjük, hogy a Boutique Hotel 
Tiszavirág (Szeged, Hajnóczy u. 1/b) épületére vonatkozó kiviteli szintᜐ épületszerkezeti 
részlettervgyᜐjtemény megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági elᔐírásoknak. A 
kiviteli tervdokumentáció készítése során a vonatkozó általános és eseti szabályokat, 
elᔐírásokat betartottuk, ezektᔐl eltérésre nem került sor.

A felhasznált anyagok és termékek betervezésekor azok alkalmazástechnikai elᔐírásai 
szerint jártunk el.

A dokumentációban szereplᔐ mᜐszaki megoldás komplex tervezési folyamat 
eredményeképpen, a generáltervezᔐ terveivel összhangban született meg, alapelveiben, 
anyagválasztásában és részletképzését tekintve része az egész épület hᔐ- és 
nedvességvédelmi koncepciójának, ettᔐl eltérni csak a teljes épület egészének 
figyelembevételével, tervezᔐi hozzájárulás  után lehet.

A tervben foglalt megoldások szerzᔐi jogi védelem alatt állnak, két éven belül használhatók 
fel a fent nevezett épülethez. Késᔐbb a tervezett megoldások felülvizsgálata szükséges.
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Ü - 01 A belsᔐ udvar körüli üvegfal lábazata M=1:5
Ü - 02 A belsᔐ udvar körüli üvegfal közbensᔐ támasza az emeleti 

körfolyosó mentén M=1:2,5
Ü - 03 A belsᔐ udvar körüli üvegfal felsᔐ lezárása a magastetᔐ 

ereszvonala mentén M=1:5
Ü - 04 A belsᔐ udvar körüli üvegfal sarokkialakítása (vízszintes 

metszet) M=1:2,5
Ü - 05 A belsᔐ udvar körüli üvegfalba épített tolóajtó M=1:2,5
Ü - 06 A belsᔐ udvar körüli üvegfal közbensᔐ támasza a relax-terasz 

mentén M=1:5
Ü - 07 A belsᔐ udvar körüli üvegfal felsᔐ lezárása a relax-terasz felett, 

az üvegtetᔐ felsᔐ éle mentén M=1:5
Ü - 08 A relax-terasz feletti üvegtetᔐ alsó éle és a vápacsatorna 

kialakítása M=1:5



















1. mᜐkᔐ lemez, a tartószerkezeti tervek szerint
2. monolit vasbeton konzol, a tartószerkezeti tervek szerint
3. 12 mm kiállású vízszintes és 15 mm kiállású függᔐleges takaróprofil + üvegszorító, a 

hᔐhídmentes függönyfalszerkezet részeként, azzal megegyezᔐ színben
4. a hᔐhídmentes függönyfalszerkezet térelhatárolása hᔐszigetelᔐ, Low-E bevonatos 

(ug=1,4), belsᔐ oldalon PVB fóliával ragasztott biztonsági üvegezéssel (VSG)
5. a hᔐhídmentes függönyfalszerkezet vízszintes alumínium fogadóprofilja (osztóborda) 

(Aufsatzprofil), az építészeti tervekben meghatározott színben (SCHÜCO FW 50+)
6. a hᔐhídmentes függönyfalszerkezet vízszintes T osztóbordája 8 mm vastag

rozsdamentes szálcsiszolt acélból, a tartószerkezeti tervek szerint
7. a belsᔐ udvar körüli üvegfal függᔐleges tartóoszlopainak támasza rozsdamentes 

szálcsiszolt acélból, a körfolyosó tartószerkezeti konzoljaihoz rögzítve, a tér három 
irányába beállítást biztosító oválfuratos csavaros rögzítésekkel, a tartószerkezeti 
tervek szerint

8. a belsᔐ udvar körüli üvegfal függᔐleges tartóoszlopainak támasza rozsdamentes 
szálcsiszolt acélból, az üvegfal függᔐleges tartóoszlopaiból indítva, a függönyfal 
bordákon átvezetve, körülötte tömítve, a tér három irányába beállítást biztosító 
oválfuratos csavaros rögzítésekkel, a tartószerkezeti tervek szerint

9. a hᔐhídmentes függönyfalszerkezet függᔐleges T acél tartóoszlopa 8 mm vastag 
rozsdamentes szálcsiszolt acélból, a tartószerkezeti tervek szerint

10. a hᔐhídmentes függönyfalszerkezet függᔐleges alumínium fogadóprofilja (oszlop) 
(Aufsatzprofil), az építészeti tervekben meghatározott színben (SCHÜCO FW 50+)

11. -
12. a hᔐhídmentes alumínium emelᔐ-tolóajtó térelhatárolása hᔐszigetelᔐ, Low-E 

bevonatos üvegezéssel (ug=1,4)
13. 120 mm szerkezeti vastagságú hᔐhídmentes alumínium emelᔐ-tolóajtó (pl.:SCHÜCO 

RS 120+)
14. 2 mm vastag porszórt alumínium takarólemez, a  függönyfalszerkezet függᔐleges 

bordájába befogva, a másik oldalán a tolóajtóhoz rögzített lemezrugó alá bepattintva,  
az építészeti tervekben meghatározott színben

15. belsᔐ oldali felületképzés, glettelés
16. monolit vasbeton szerkezet, a tartószerkezeti tervek szerint
17. EPS T2 termékosztályba tartozó 2 cm vastagságú expandált polisztirolhab akusztikai 

úsztató réteg (AUSTROTHERM AT-L2)
18. 0.2 mm vastagságú PE fólia, technológiai szigetelés a hᔐszigetelés védelmére, 

15 cm-es átlapolással
19. 6 cm vastag C 12 minᔐségᜐ vasalt fᜐtᔐbeton
20. 2 cm vastag beltéri kᔐlap burkolat, cementes, szálerᔐsített vastag habarcságyba 

rakva (pl.: MAPEI Mapestone 2)
21. 3 mm vastag 120/150 mm méretᜐ rozsdamentes L acél szegélyprofil,a burkolat 

lehatárolására, a vasbeton peremektᔐl min. 50 mm-re mechanikailag rögzítve (HILTI 
HSA-KA)

22. 1 cm peremszigetelᔐ sávból dilatációs hézagképzés az aljzatbeton vastagságában a 
szélek és közbensᔐ aljzatdilatációk mentén (pl.: AUSTROTHERM AT-P)

23. kétfázisú rugalmas hézagképzés, lágy PE habzsibór (pl.: POLIFOAM) hátᜐrképzés + 
UV sugárzásnak ellenálló tartósan rugalmas szilikon kitt (DOW Corning)

24. a homlokzati függünyfalszerkezet hᔐszigetelᔐ üvegezésében kialakított horonyban
elhelyezett 3 mm vastag 20/20/20 mm méretú rozsdamentes U acél profil, a 
vízszintesen érkezᔐ üvegtábla fogadására, tartósan rugalmas, UV stabil szilikon kitt 
éllezárásokkal

25. vízszintesen elhelyezett térelhatároló üvegtábla edzett üvegbᔐl (ESG), egyik oldalán 
a függönyfalszerkezet hᔐszigetelᔐ üvegezésében kialakított hornyában elhelyezett U 
profilba beágyazva, a másik oldalán egy 3 mm vastag 80/20 mm méretᜐ 
rozsdamentes L acélra ültetve, ragasztva

26. 3 mm vastag 80/20 mm méretᜐ rozsdamentes L acél, az üvegtábla fogadására
27. 1 mm vastag peremezett krómacél takarólemez, sávosan szilikon ragasztóval 

rögzítve
28. -
29. 60 cm-enként elhelyezett függᔐleges 30/30 mm méretᜐ horganyzott acél 

zártszelvény, a peremezett krómacél takarólemez fogadására
30. 80 cm-enként elhelyezett ékbevágott palló lejtésképzés
31. a csapadékvíz elleni szigetelés sávszerᜐ hajlatrögzítése L 45x80 mm méretᜐ, 

125 mm kiterített szélességû fóliabádog profillal, 15 cm-enként csavarozással
rögzítve

32. a csapadékvíz elleni szigetelés sávszerᜐ rögzítése a vápacsatorna külsᔐ éle mentén 
L 45x80 mm méretᜐ, 125 mm kiterített szélességû fóliabádog profillal, 15 cm-enként 
mechanikailag rögzítve

33. vízszintesen elhelyezett 30/50 mm méretᜐ horganyzott acél zártszelvény, az üvegtetᔐ 
fogadására

34. legalább 5 % lejtésᜐ fedés hᔐszigetelᔐ, Low-E bevonatos (ug=1,4), belsᔐ oldalon PVB 
fóliával ragasztott biztonsági üvegezéssel (VSG), UV sugárzásnak ellenálló tartósan 
rugalmas szilikon kitt (DOW Corning) ragasztással rögzítve és tömítve

35. 1,5 mm vastag lágyított PVC csapadékvíz elleni lábazatszigetelés, 5 cm-es 
átlapolásokkal, és legalább 3 cm-es forró levegᔐs hegesztéssel felületfolytonosítva (a 
vízszintes felületen alkalmazottal megegyezᔐ anyag), szükség szerint a 
hátszerkezethez a felület 30 %-ában ragasztással rögzítve

36. a vápacsatorna és vízelvezetésének elektromos fᜐtése (pl.: DEWI)
37. elektromos fᜐtésᜐ belsᔐ vápacsatorna 1 mm vastag elᔐpatinásított RHEINZINK 

titáncink lemezbᔐl, 16 cm minimális szélességgel és 10 cm minimális magassággal, 
legalább 0,5%-os lejtéssel, legalább 6 m-enként dilatálva

38. 18 mm vastag szellᔐztetᔐ alátétszᔐnyeg (pl.: ENKAMAT 7018) (rugalmas polyamid-
monofilament szövetszerkezet, alsó oldalon kasírozott alátétfólia)

39. 1,6 mm vastag, mechanikailag rögzített, lágyított PVC csapadékvíz elleni szigetelés a 
vápacsatornákban, 10 cm-es átlapolásokban legalább 3 cm-es forró levegᔐs hegesztéssel 
felületfolytonosítva (PROTAN SE 1,6)



40. 1 réteg 190 g/m2 felülettömegᜐ aljzatkiegyenlítᔐ, elválasztó PP/PE filc, 15 cm-es 
átlapolásokkal lazán fektetve (TYPAR 3607-3)

41. 24 mm vastag impregnált, láng- és gombamentesített teljes felületᜐ deszkaaljzat (II. 
osztályú gyalulatlan, sarkos élᜐ, légszáraz lucfenyᔐ), szarufához csavarozással 
rögzítve

42. 15/10 cm méretᜐ impregnált, láng- és gombamentesített fa szarufa, ~80 cm-es 
tengelytávokkal

43. 0,7 mm lemezvastagságú, 500 mm névleges méretᜐ íves kialakítású fekvᔐ 
ereszcsatorna titáncink lemezbᔐl (RHEINZINK)

44. horganyzott acél csatornatartó vas a 500 mm névleges méretᜐ íves kialakítású fekvᔐ 
ereszcsatornához (RHEINZINK),1 rögzítᔐnyelvvel, a szaruzathoz legalább 2 ponton 
rozsdamentes acél csavarozással rögzítve, 70-100 cm-enként elhelyezve

45. -
46. 24 mm vastag teljes felületᜐ deszkaaljzat a beltéri burkolat fogadására, a 

kötᔐgerendákhoz csavarozással rögzítve
47. 5/5 cm mérertᜐ vízszintes lécváz, impregnálva, láng- és gombamentesítve
48. 18/22 cm kötᔐgerenda
49. 2 mm vastag porszórt alumínium takarólemez, a  függönyfalszerkezet vízszintes 

bordájába befogva, az építészeti tervekben meghatározott színben
50. a hᔐhídmentes függönyfalszerkezet legfelsᔐ vízszintes L acél osztóbordája, 8 mm 

vastag rozsdamentes szálcsiszolt acélból, a tartószerkezeti tervek szerint
51. 2 mm vastag porszórt alumínium takarólemez a térdfal tetején, belsᔐ oldalán 

beakasztva, külsᔐ oldalán bepattintva és lemezcsavarral rögzítve
52. 1 mm vastagságú 20/20/20 mm méretᜐ horganyzott acél Z profil a J profilhoz 

csavarozással vagy húzószegeccsel rögzítve, az üvegtetᔐ porszórt alumínium 
szegélyprofiljának megfogására

53. 1 mm vastagságú 40/150/110 mm méretᜐ horganyzott acél J profil a horganyzott acél 
Z merevítᔐ profilok fogadására

54. -
55. külsᔐ oldali lég- és vízzáró EPDM membrán a csatlakozó szerkezetekkel vízhatlan 

módon összeépítve, a felsᔐ éle mentén hᔐhídmentes alumínium függönyfal alsó 
vízszintes bordájának dekompressziós hézagja alól indítva, az alsó éle mentén a 
csatlakozó lábazati szigeteléshez vízhatlan módon felületfolytonosítva

56. 4 cm vastag extrudált polisztirolhab hᔐszigetelés kitöltés (pl.: (AUSTROTHERM XPS 
30, URSA XPS N-III-L vagy ROOFMATE SL-A)

57. 2 mm vastagságú 20/200/110/20 mm méretᜐ porszórt alumínium szegélyprofil, a 
hᔐhídmentes alumínim üvegtetᔐ szerkezet bordájába befogva, alsó éle mentén 
lemezcsavarral rögzítve, az üvegtetᔐ szerkezettel megegyezᔐ színben

58. DOW Corning UV sugárzásnak ellenálló tartósan rugalmas szilikon kitt 20 mm 
szélességben a csatlakozó üvegtáblák vízzáró kapcsolatának kialakításához

59. az üvegtetᔐ térelhatárolása hᔐszigetelᔐ, Low-E bevonatos (ug=1,4), belsᔐ oldalon 
poli-vinil-biturál (PVB) fóliával ragasztott biztonsági üvegezéssel (VSG)

60. EPS 100 termékosztályba (MSZ EN 13163) tartozó 8 cm rétegvastagságú lábazati 
expandált polisztirol hab hᔐszigetelés kötésben (AUSTROTHERM AT-N100), a 
lágyított PVC csapadékvíz elleni szigetelés aljzataként

61. 20 mm rétegvastagságú OSB építᔐlemez, acél szerkezethez csavarozással rögzítve
62. 3 mm vastag 200/100 mm méretᜐ horganyzott acél L profil, a lábazati hᔐszigetelés 

fogadására
63. 150/200 mm méretᜐ L acél , az üvegtetᔐ szerkezet T tartóbordájának 

alátámasztására, a tartószerkezeti tervek szerint
64. 2 cm vastagságról indított, lejtésképzᔐ, egyik oldalán ferde síkkal határolt, változó 

vastagságú lépésálló, EPS 150 termékosztályba (MSZ EN 13163) tartozó expandált 
polisztirol hab tábla, a vápacsatorna lejtésviszonyainak kialakítására, az alatta lévᔐ 
hᔐszigetelés felett eltolt hézagokkal fektetve (AUSTROTHERM AT-N150 LK), 
mechanikailag rögzítve, a lágyított PVC csapadékvíz elleni szigetelés aljzataként

65. EPS 100 termékosztályba (MSZ EN 13163) tartozó 6 cm rétegvastagságú lépésálló 
expandált polisztirol hab hᔐszigetelés kötésben fektetve (AUSTROTHERM AT-N100), 
mechanikailag rögzítve

66. 80/20 mm méretᜐ, 100 mm kiterített szélességᜐ fóliabádog, a csapadékvíz elleni lábazati 
szigetelés vonalmenti rögzítésére, 20 cm-enként beütᔐékkel rögzítve, tartósan rugalmas 
szilikon kitt élbiztosítással

67. 1,5 mm vastag, horganyzott acéllemez merevítᔐsáv a vasbeton szerkezethez beütᔐékkel 
rögzítve

68. a hᔐhídmentes alumínium üvegtetᔐ lejtésirányú T acél tartóbordája, 8 mm vastag 
rozsdamentes szálcsiszolt acélból, a tartószerkezeti tervek szerint

69. gipszkarton elᔐtétfal és belsᔐ burkolat, az építésztervek szerint
70. legalább 5 % lejtésᜐ fedés hᔐszigetelᔐ, Low-E bevonatos (ug=1,4), belsᔐ oldalon PVB 

fóliával ragasztott biztonsági üvegezéssel (VSG), felsᔐ éle mentén és a lejtésirányú 
csatlakozásaiban UV sugárzásnak ellenálló tartósan rugalmas szilikon kitt (DOW 
Corning) tömítéssel, alsó éle mentén a függönyfal profilba fogva

71. a hᔐhídmentes alumínium üvegtetᔐ felsᔐ kiváltó T gerendája, a kibetonozott 
zártszelvény oszlopokra ültetve, a támaszok felett 120 mm széles talplemezzel, 8 mm 
vastag rozsdamentes szálcsiszolt acélból, a tartószerkezeti tervek szerint

72. 120/120 mm méretᜐ kibetonozott acél zártszelvény, az üvegtetᔐ felsᔐ talplemezzel 
ellátott T bordájának alátámasztására

73. termett talaj
74. 15 cm vastag tömörített homokos kavicságy
75. 125 g/m2 felülettömegᜐ mᜐanyag fátyol szᜐrᔐréteg, lazán, 15 cm-es átfedésekkel 

fektetve (TYPAR PRO 125)
76. 15 cm vastag vasalt aljzatbeton, a tartószerkezeti tervek szerint
77. hideg bitumen máz kellᔐsítés, általános felületen a felülettᔐl függᔐen 0.3 – 0.5 kg/m2

anyagfelhasználással
78. legalább 4 mm vastagságú poliészterfátyol betétes SBS modifikált bitumenes 

vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés (600/600 N/5 cm, 30/30 %, -12 C°,  90 C°), 
teljes felületén lángolvasztással ragasztva



79. 0,1 mm vastag PE fólia csúsztató réteg, 20 cm átfedéssel lazán fektetve
80. 2 mm vastag rozsdamentes acél szegélyprofil,a burkolat lehatárolására 
81. 2 mm vastagságú porszórt alumínium lábazati szegélyprofil, a függönyfalszerkezet 

alsó vízszintes bordájába befogva
82. belsᔐ oldali vízzáró EPDM membrán a csatlakozó szerkezetekkel vízzáró módon 

összeépítve, felsᔐ éle mentén a homlokzati hᔐhídmentes üveg függönyfalszerkezetrᔐl 
indítva, alsó éle mentén a csatlakozó talajnedvesség elleni szigeteléshez vízzáró
módon felületfolytonosítva, ragasztva

83. extrudált PS hab hᔐszigetelés kitöltés
84. 2 mm vastagságú porszórt alumínium lábazati szegélyprofil, a vízszintes bordához 

csavarozással rögzített alumínium L profilhoz ragasztással, vagy csavarozással 
rögzítve 

85. -
86. rétegesen tömörített homokos kavics réteg
87. ∅16-32 gömbölyᜐszemᜐ, frakcionált, mosott coulé kavics réteg sz üvegfal lábazata 

mentén
88. 4 cm vastag, homok ágyazatba rakott fa burkolat, a belsᔐépítész tervek szerinti 

kiosztással és minᔐséggel
89. 3 cm vastag ∅ 0-4 mm szemszerkezetᜐ, agyag és iszapmentes mosott homok 

ágyazat
90. 8 cm vastag legalább C 16 minᔐségᜐ vasalatlan aljzatbeton
91. a hᔐhídmentes függönyfalszerkezet függᔐleges T acél sarok tartóoszlopa, 8 mm 

vastag rozsdamentes szálcsiszolt acélból, a tartószerkezeti tervek szerint
92. 50/50 mm méretᜐ rozsdamentes acél L profil, a hᔐhídmentes függönyfalszerkezet 

függᔐleges alumínium fogadóprofiljának (Aufsatzprofil) rögzítésére 
93. teljes keresztmetszetében víztaszító ásványi szálas hᔐszigetelés kitöltés
94. 2 mm vastagságú porszórt alumínium takaróprofil, a hᔐhídmentes alumínim 

függönyfalszerkezet bordájába befogva, az építészeti tervekben meghatározott 
színben

95. -
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