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MŰSZAKI  LEÍRÁS 
100 férőhelyes óvoda és a hozzá tartozó konyhaépület engedélyezési tervéhez
Építés helye: Baracs  Dózsa György utca hrsz:488/3
Építtető: Baracs Község Önkormányzata

Baracs Táncsics Mihály utca 27.

TERVEZÉSI PROGRAM
A négycsoportos óvoda belső terének kialakításakor a vonatkozó előírásoknak 
megfelelően jártam el. Alapvető tervezési elv volt, hogy mind a négy csoport mi-
nél önállóbb működésének elérése érdekében saját használatú külön bejárat áll-
jon rendelkezésre, ugyanakkor az óvoda egészét tekintve mégis egybe tartozzék, 
azaz az óvoda a szűken vett nevelési feladatain túl a belső tér lehetőséget adjon 
kisebb összevont ünnepségek, célkiállítások, a szülőkkel való intenzív kapcsolattar-
tás, illetve alkalmanként külső programok számára is. A kertkapcsolat közvetlensé-
gének biztosítása az egyik legfontosabb szempont volt. 
Az óvoda működtetéséhez szükséges melegkonyhának egyben közétkeztetési 
funkciója is van, ezért szükségessé vált annak teljes leválasztása az óvodai résztől. 
Ez a leválasztás egyben biztosítja azt is, hogy a játszóudvar és a saját játszóterek 
egy egységet képezzenek, azaz akadálytalanul átjárhatók legyenek. 

ÓVODAÉPÜLET

ELHELYEZÉS A TERÜLETEN
A kiválasztott terület Baracs központjában helyezkedik el. Megközelíthetősége há-
rom oldalról biztosított.
Az óvoda épületének határvonalai a két illeszkednek az előíráshoz, illetve a meg-
lévő állapothoz. Ennek megfelelően a szomszéd telekhatártól lévő távolsága 6,54 
m, a Dózsa György utca felől 5,00 m.
A telek „közepén” történő elhelyezés, négyfelé osztja a területet. Az épületekből 
bármelyikéből tetszőleges irányban ki lehet jutni a játszóterületekre, a kertbe. A 
konyhaépület a Szabadság tér felőli oldalon helyezkedik el úgy, hogy az étel át-
szállítása egy önálló fedett nyitott téren keresztül történhet meg. 

TÖMEGFORMÁLÁS
A korábban megszokott, sorolt pavilonos kialakítás belső közlekedési kapcsolatai 
olyan hosszúak lettek volna, hogy ezek rövidítése érdekében egy bástyaszerű, bel-
sőudvaros kialakítás mellett döntöttünk. A belsőudvaros kialakítás a csoportok kö-
zötti bensőséges közösségi életet elősegítő építészeti megoldás, szemben a pavilo-
nos kialakítással mely a viszonylag nagyobb belső távolságok miatt a csoportok 
közötti kapcsolat kialakulását láthatóan kevéssé segíti elő.
A kialakult tömeg viszonylag nagy alapterülete ellenére, épületrészeit tekintve il-
leszkedik környezetének jellemző épületeihez, ezért a község épületszövetéhez il-
leszkedik, viszont együttesét tekintve a központi hely elvárásának is megfelel. 

BELSŐ TÉRFORMÁLÁS
Az óvodai foglalkoztatók, illetve az azokhoz szorosan tartozó öltöztető és a WC-
mosdó együttes kapcsolati rendszere mind a négy csoport számára azonos, me-
lyek befogadó méretei 25-25 gyermek korszerű gondozására, és közösségi nevelé-



sére nyújtanak lehetőséget. Ezek az alapegységek az épület négy sarkán, bástya-
szerűen helyezkednek el. Mindegyik foglalkoztatónak önálló kijárata van a szabad, 
nyitott fedett térre. A négy sarkot a kapcsolódó épületrészek kötik össze, melyek 
egyrészt az óvoda működéséhez szükséges alkalmazottak számára szükséges iro-
dai és szociális helyiségek, másrészt a tornaterem, illetve az étkeztetéséhez szüksé-
ges helyiségek kötnek össze, melyek a körbejárható belső közlekedőre vannak fel-
fűzve. élet színtere. 
A dupla belsőudvaros kialakítás igen bensőséges belső térkapcsolatoknak ad le-
hetőséget. A két belső udvar mérete alkalmas alternatív csoportfoglalkozások 
megtartására is. 
A közös közlekedő/zsibongó centrális elhelyezkedése, két oldalról is jövő intim – de 
nem fényszegény – természetes megvilágítása egyedülálló esztétikai élményt je-
lenthetnek a gyerekek, és a dolgozók számára is. A zsibongó méretei és helye is ki-
váló lehetőséget biztosít a négy csoport alkalmi közösségi éle számára.

KÜLSŐ TÉRKAPCSOLAT
A fedett térről nyíló bejáratok szintjére egyrészt lépcsők, másrészt 5%-os emelkedé-
sű lejtők vezetnek. 
A foglalkoztatókból a fedett-nyitott térre nyíló ajtók közvetlen kijutást biztosítanak a 
szabadba.

KONYHAÉPÜLET

ELHELYEZÉS A TERÜLETEN
A különálló épület a Szabadság btér felőli telekhatárról közelíthető meg. Távolsá-
ga a telekhatártól 7,75 m távolságban helyezkedik el, mely homlokzati sík a szom-
szédos telekhatáron elhelyezkedő Faluházéval egy egyenesbe esik. Külső kapcso-
lata a vendégek, és az itt dolgozók, valamint az alapanyag beszállítás számára is 
a Szabadság tér felől biztosított.  Az óvoda számára szükséges étel átszállítása egy 
fedett nyitott téren keresztül van lehetőség.

TÖMEGFORMÁLÁS
Az épület „T” alakú, jellemző belső és külső méretei, és külső megjelenése az óvo-
da épülettömbjét kialakító részegységeknek megfelelő. Ennek célja az, hogy az új 
létesítménykomplexum, a lehető legnagyobb formai egységet mutassa.
BELSŐ TÉRFORMÁLÁS
A déli bejárat felőli rész a raktárak, és a személyzet  számára kialakított helyisége-
ket tartalmazza, az északi bejárat a helyszínen étkező, illetve az „ételhordós” ven-
dégek számára szükséges helyiségeket tartalmazza.
Középen helyezkedik el a főzőkonyha, és az óvoda felé történő kiszállítást lehetővé 
tevő átadó helyiség. 

ÉPÜLETSZERKEZETEK
(A szerkezetek leírása minkét épületre és az összekötő fedett vonatkozik.)
Alapozás: 
Beton sávalap. Keresztmetszete 60x60 cm. A beton minősége C20/25-XC2-24-F3, 
az acélbetét minősége B500



Lábazati fal : 
30 cm-es hálósan  rakott, soronként betonnal kiöntött zsalukő soronként két szál 
Ø12 betonacéllal, kívülről 10 cm vtg habszigeteléssel. 
Szerkezeti falak: 
Külső falnál indító sor Porotherm 30 Klíma 10 cm vtg habszigeteléssel , ettől följebb 
Porotherm 44 Klíma.
Belső falnál Porotherm 30 N+F blokk.
A blokkokat beépítés előtt olyan mértékben kell benedvesíteni, hogy. Falazó ha-
barcsból a kötési vizet ne szívja el. Ez különösen fontos művelet a nyári időben vég-
zett falazás esetén.
Pillérek: 
A szerkezeti falak végeinél Függőleges hosszvasalással ellátott 30 cm-es zsalukő 
betonnal kiöntve. Önálló pillérek esetében 40 cm-es zsalukő, betonnal kiöntve. A 
beton minősége C20/25-XC2-24-F3, azacélbetét minősége B500.
Koszorúk, áthidalók: 
Monolit vasbeton szerkezetek. A beton minősége C20/25-XC2-24-F3, azacélbetét 
minősége B500.A koszorúk hőszigetelése 10 cm vtg hab.
Födémek: 
Porotherm födémgerendák 45 cm-es névleges méretű béléstestekkel, keresztbor-
dákkal. A beton minősége C20/25-XC2-24-F3, az acélbetét minősége B500.A felső 
hőszigetelés 30 cm vtg kőzetgyapot.
Tetőszerkezet  :
A tetőszerkezet 5x20 cm-s keresztmetszetű maximálisan 75 cm-es tengelykiosztású, 
fenyőfa pallóból készül. A pallók egyrészt a talpszelemenekre, másrészt a mérete-
zett faszerkezetű székállásokra támaszkodnak. A szarufák a 15x15 cm-es kereszt-
metszetű talp-és derékszelemenekhez lefogató lemezekkel rögzítendők 
Minden beépítendő szerkezeti fa favédőszerrel (gomba, penész, láng ellen) keze-
lendő. Módszere legalább 2 órás időtartamú áztatás, a helyszíni vágásoknál bő lé-
vel történő ecsetelés. A permetezés semmilyen tekintetben nem elfogadható!
A beépítésre használt szerkezeti fa minőségi osztálya: I. (piros színnel jelzett vágási 
vég), szilárdsági osztálya legalább C22. A minőségeket garantáló műbizonylat nél-
kül beépített faszerkezetek statikai szempontból értékelhetetlenek.
Fedett nyitott tér  faszerkezetek
Anyagában azonos a tetőszerkezetével.
EGYÉB SZERKEZETEK
Szigetelések /hő- és talajnedvesség elleni/:
A külső falak hőszigeteletlenek, a lábazatokat és a koszorúkat 10 cm vtg habanya-
gú szigeteléssel készülnek. A födém pedig 30 cm vtg. lépésálló kőzetgyapottal szi-
getelendő.
Válaszfalak:
A belső válaszfalak 10 cm vtg, YTONG-ból készülnek úgy, hogy minden második 
sorban acél huzal helyezendő el, és a nyílászárók fölött kiváltó elemeket kell beépí-
teni. A válaszfalazás során csak az YTONG vékonyágyazat falazóhabarcs haszná-
landó. A falazás során a teherhordó falaknál leírt előnedvesítést el kell végezni!
Kémény:
A kémény SCHIEDEL rendszerű, melyet szükség szerint béléscsővel kell ellátni. A 
kondenzációs gázkazán turbóüzemelésű, A tetőn kivezetendő szerelt kéményeket 



felülről szellőzést biztosító tárcsákkal kell védeni. A csővégek a gerincen 89 cm-el 
nyúlnak túl.
Tetőhéjazat:
Piros hódfarkú agyagcserép. A lécezéshez 3x5 cm vastagságú tetőléc használan-
dó.
Felületképzések, burkolatok:
A beltérbe YTONG beltéri mész-cementvakolat, a kültéri felületekre pedig tetszőle-
ges gyártójú vékonyvakolat rendszer hordandó föl.
Bádogos szerkezetek:
A bádogos szerkezetek /csatornák, szegélyek/ horganylemezből készülnek. 
Nyílászáró szerkezetek:
A külső nyílászárók acélbetétes PVC szerkezetek, háromrétegű hőszigetelő üvege-
zéssel. A belső ajtók utólag beépíthető, MDF lapos, vagy fa szerkezetek. 

AZ ÉPÜLETEK JELLEMZŐ ADATAI: 

 Óvoda épület földszint padlószintje          ± 0,00 m
ereszmagassága + 3,35 m
gerincmagassága          + 6,32 m
bruttó alapterülete          1094,25 m2

 Konyha épület földszint padlószintje          ± 0,00 m
ereszmagassága + 3,35 m

  gerincmagassága          + 5,91 m
 bruttó alapterülete            265,34 m2

 Meglévő melléképület bruttó alapterülete   79,51 m2            
 Fedett-nyitott terasz   61,51 m2

 Összes bruttó beépített alapterület           1500,56 m2                  
                 
 Telek területe            5518,00 m2

 Beépítettség    27,19 %
 Burkolt felületek:  411,45 m2

 Zöldterület:                     3605,99 m2  (65,35 %)
 Terepszint    - 0,32 m  
 Épületmagasságok:
 Óvoda épület      4,43 m
 Konyha épület      4,45 m
 Megengedett magasság      6,50 m2

HELYSÉGLISTA:

KONYHA ÉPÜLET

Előtér                     6,95 m2 greslap
Mosdó                      2,08 m2 greslap
Wc                        1,60 m2 greslap
Tak.szer  2,95 m2 greslap
Mosdó                      2,08 m2 greslap
Wc                         1,60 m2 greslap
Étterem                  47,52 m2 greslap
Feh.mos.  5,56 m2 greslap
Fekete mosogató               8,22 m2 greslap
Séf                        4,70 m2 greslap



Haszn.olaj  1,84 m2 greslap
Előtér                     6,64 m2 greslap
Konyha                   49,32 m2 greslap
Gazd.foly. 17,97 m2 greslap
Húselőkészítő  6,72 m2 greslap
Tojás+szárazáru  4,10 m2 greslap
Zölds.elők.  4,91 m2 greslap
Földes zölds.             4,91 m2 greslap
Hulladéktároló  2,48 m2 greslap
Göngyöleg                  3,08 m2 greslap
Előtér                     3,46 m2 greslap
Öltöző                     9,31 m2 greslap
Mosdó                      5,23 m2 greslap
Közl.  2,16 m2 greslap
Wc                         1,17 m2 greslap
                              
KONYHA ÖSSZESEN:                209,04 m  2

ÓVODA ÉPÜLET

Előtér                   5,75 m2 greslap
Foglalkoztató          50,59 m2 lam. park.
Öltöztető             19,90 m2 greslap
Wc-mosdó 10,32 m2 greslap

Előtér                   5,75 m2 greslap
Foglalkoztató          50,59 m2 lam. park.
Öltöztető             19,90 m2 greslap
Wc-mosdó 10,32 m2 greslap

Előtér                   5,75 m2 greslap
Foglalkoztató          50,59 m2 lam. park.
Öltöztető             19,90 m2 greslap
Wc-mosdó 10,32 m2 greslap

Előtér                   5,75 m2 greslap
Foglalkoztató          50,59 m2 lam. park.
Öltöztető             19,90 m2 greslap
Wc-mosdó 10,32 m2 greslap

Fehérmosogató   9,92 m2 greslap
Feketemosogató      9,92 m2 greslap
Tálaló                  13,20 m2 greslap
Közl.  5,58 m2 greslap
Mosdó                         4,00 m2 greslap
Wc                            1,62 m2 greslap
Tak.szer.                     1,08 m2 greslap
Közl.  3,52 m2 greslap
Személyzeti öltöző 12,67 m2 greslap
Közl.  5,58 m2 greslap
Wc                            1,62 m2 greslap



Tak.szer.  1,08 m2 greslap
Közlekedő                   62,81 m2 greslap
Szülői fogadó 18,14 m2 lam. park.
Orvosi                      10,53 m2 greslap
Mosoda                      18,14 m2 greslap
Wc                             1,17 m2 greslap

Zsibongó                         116,93 m2 greslap
Szertár                   7,20 m2 greslap
Szertár                   7,20 m2 greslap
Tornaterem              78,17 m2

                                    
Közlekedő           60,97 m2 greslap
Könyvtár             18,14 m2 lam. park.
Fejlesztő             18,14 m2 lam. park.
Testületi             16,99 m2 lam. park.
Vezetői  15,99 m2 lam. park.
Gazdasági            11,10 m2 lam. park.
ÓVODA ÖSSZESEN:   877,60  m  2

                          
Belső udvar 57,40 m2 fagyálló kerámia
Belső udvar 57,40 m2 fagyálló kerámia

Fedett terasz 23,85 m2 fagyálló kerámia
Fedett terasz 23,85 m2 fagyálló kerámia
Fedett terasz 34,97 m2 fagyálló kerámia
Fedett terasz 34,97 m2 fagyálló kerámia
Fedett terasz 34,97 m2 fagyálló kerámia

PARKOLÁS
A szükséges parkolók mennyiségei az alábbiak:
Óvoda
Foglalkoztatók alapterülete = 4*50,59 = 202,36 m2 

Gépkocsiparkoló (1db/20 m2) = 202,36/20 = 10,18 db = 11 db
Biciklitároló (2db/50 m2) = (202,36/50)*2 =    8,09db =    9db
Konyaépület
Fogyasztótér alapterülete 49,52 m2
Gépkocsitároló (1 db/5 m2) = 49,52/5 =     9,9db = 10 db
Biciklitároló (2db//75m2) = (49,52/75)*2 = 1,32db   =    2db
Összesen:
Gépkocsiparkoló   = 11+10 = 21 db
Biciklitároló             =   9+  2 = 11 db

A gépkocsiparkolók a Szabadság téren helyezendők el. A terület 40 cm mélységű 
kohósalakos alapozással, illetve 5 cm vastag murvás burkolattal látandók el. A bi-
ciklitárolók legalább 3-3 db bicikli ( összesn 15 db kerékpár) tárolásához alkalmas 
méretű területen egyrészt a csoportok bejárataihoz vezető járdák, másrészt a 
konyhaépület északi bejárata előtt, a telken belül kapnak helyet. A kerékpárok tá-
rolását acélvázas kerékpárketrecek felhasználásával  kell biztosítani.



KONYHATECHNOLÓGIA ÉS ÉTKEZTETÉS

A konyha, működése során elsősorban az óvoda számára szükséges hideg,-és me-
legkonyhai ételeket állítja elő, másodsorban a közétkeztetésben kap szerepet, vál-
tozó mennyiségű ételadag számban. Előre becsült legnagyobb kapacitása 400 
adag/ nap. 
A gazdasági bejárat a Délkeletiépületvégről nyílik. A szükséges helyiségek a köz-
ponti elhelyezkedésű folyosóra vannak felfűzve. 
A zöldség előkészítéséhez a földesárura alapoztam az alaprajzot. A földes zöldség 
előzetes tisztítás/mosás után átadóablakon keresztül kerül a zöldségelőkészítőbe, 
ahol az átmeneti tárolás hűtőszekrényben történik. A zöldség előkészítőből szintén 
átadó ablakon keresztül kerül a konyhába az előkészített nyersanyag. 
A tojás előfertőtlenített állapotban érkezik a raktárba, mely helyiség egyben a szá-
razárunak is helyet ad. A feltört tojás zárt edényben szállítandó a konyhába.
A tejtermék és a előkészített húsáru a konyhában elhelyezett hűtőkben kap helyet. 
A hús előkészítéséhez egy előmosóval is rendelkező külön helyiség áll rendelkezés-
re.
A főzőtérben központi helyet foglal el a körbejárható főző/sütősziget. A hidegkony-
ha számára egy hosszú előkészítő pult áll rendelkezésre, melyben hűtők, és egyéb 
tároló helyek is helyet kapnak.
A melegételt a vedégtértől átadóablakkal elválasztott pultból szolgálják ki. Fo-
gyasztás után a mosatlan evőeszközök szintén átadóablakon keresztül kerülnek a 
fehérmosogatóba, melyből az ételmaradék  ételdarálón (konyhamalacon) keresz-
tül közvetlenül a csatornahálózatba kerül, a tiszta edény ismét a tálaló pult fölött 
elhelyezendő polcra helyezhető.
A feketemosogató méreténél fogva alkalmas a konyhai edények, eszközök tárolá-
sára is.
 A konyhai használt zsiradék/olaj ideiglenes tárolására egy külön kis raktár áll ren-
delkezésre.
A konyha üzemeltetéséhez szükséges előkészítő tevékenységek hulladékai számá-
ra egy – a gazdasági folyosóról nyíló – hulladéktároló helyiség áll rendelkezésre. A 
göngyölegek tárolásához szintén egy önálló helyiség alakítandó ki.
A vendég/fogyasztótér az északi végfal felőli bejáraton keresztül megközelíthető 
előtéren keresztül lehet bejutni.
Az előtérből nyílik egy-egy női, illetve férfi WC, valamint a fűtési helyiségként is 
használandó takarítószer tároló.
Az óvodába átszállítandó ételeket a főzőtérből nyíló előtérben kell zárt badellák-
ba töltve átrakni, majd az kézikocsin – fedett/nyitott téren keresztül áttolva jut az 
óvoda épületében tálalóba, ahonnan a a csoportok foglalkoztatóiban terített asz-
talokhoz  tálakba, illetve tálcákra kiadagolva jut el.
Az óvodai étkezési eszközök elmosogatása, és tárolása a fehérmosogatóban tör-
ténik, melyben a – konyháéhoz hasonlóan – konyhamalacon keresztül jut a csator-
narendszerbe.
Az ételszállító badellák elmosogatása, és tárolása a feketemosogatóban történik.



TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott, Krokovay Attila, 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 2/a, szám alatti ter-
vező. Tervezési jogosultság: É2-07-0135, T 07-0297

Baracs Község Önkormányzata Baracs Táncsics Mihály utca 27. részére, a Baracs  
Dózsa György utca hrsz:488/3 helyszínre építendő 100 férőhelyes óvoda és a hozzá 
tartozó konyhaépület  építési engedélyezésére vonatkozó, általam készített építé-
szeti-műszaki tervek elkészítésére jogosultsággal rendelkezem. 
Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabá-
lyoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen 
a) a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-

elvezetőkre vonatkozó követelményeknek, továbbá az égéstermék-elvezetőkre 
vonatkozó követelmények teljesítésének módja tárgyában egyeztetettem az 
érintett kéményseprő-ipari közszolgáltatóval.

b) a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges 
c) a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem 

szükséges 
d) az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és 

az ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen 
alkalmaztam. 

e) az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. (2) bekez-
dés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, 
f) az érintett útkezelővel, az érdekelt közmű-szolgáltatóval, kéményseprő-ipari köz-

szolgáltatóval az egyeztetés megtörtént, továbbá annak tartalmáról, illetve a 
követelmények teljesítése módjának a műszaki leírásban történő igazolásáról, 

g) az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz 
g) az általam tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek és 

az ezt igazoló energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint elkészí-
tettem. 

Dunaújváros, 2015. május 21.
      

                           

                                                       

  ………………………
              Krokovay Attila

                                                                                                                                                      Építész és statikus tervező
                                                                                                                                                          É2-07-0135  T 07-0297

                                             



NYILATKOZAT

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben meghatározott mennyiségi kü-
szöbértéket az építés során keletkező hulladék mennyisége, egyik anyagi minőségi 
csoportban sem éri el. Az építkezéshez azbeszttartalmú anyagot nem kell felhasz-
nálni. 

Dunaújváros, 2015. március 21.

  ………………………
              Krokovay Attila

                                                                                                                                                      Építész és statikus tervező
                                                                                                                                                          É2-07-0135  T 07-0297
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