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1113 Budapest, Nagyszőlős utca 47. (korábban 41 szám) hrsz: 4568 /126 

 

Az 1970 es években családi háznak épült, 2005-ben a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vagyonkezelésébe került, amely hatóság jelenleg a Pest 

Megyei Kormányhivatalhoz tartozik. Az ingatlan állaga a korának megfelelő. 

2018-ban az épületet a KEHOP 5.2.2-16-2016-00014 energetikai pályázat keretén belül felújították, 

pontosabban energetikai korszerűsítésen esett át. Ez a munka külső hőszigetelést, a padlás 

hőszigetelését, valamint a nyílászárók cseréjét jelentette, illetve napelemeket is felszereltek a tetőre. A 

részben alápincézett földszintes épület beton sávalapokon áll, téglafalazású, hatszög azbesztpalával 

fedett. Külső állapota felújított. Teljes közművesítéssel rendelkezik. 

 

Jelenleg az épületben irattár működik. Az irattár a központi iratraktárba kerül áttelepítésre. A Hivatal 

állandó oktatási feladataiból adódóan, szükséges az épületben új oktatási központ létrehozása.  

Az épület eredeti kisebb méretű szobáinak egybenyitásával nagyobb tereket lehet kialakítani. Két 

oktató terem kerül kialakításra, egy 20 fős illetve egy 10 fős helyiség, minden szükséges felszereléssel 

és berendezéssel. Az épületben helyet kapott a fő funkciót kellő mértékben kiszolgáló vizesblokk és 

teakonyha is. 

A szükséges munkálatok: belső válaszfalak bontása, új válaszfalak építése, új belső nyílászárók 

beépítése, teljes belső burkolatok. A fűtési rendszer és teljes belső gépészeti felújítás is szükséges. Új 

WC-k és vizesblokkok kialakítása. Az épület belső szellőzése és klímarendszere is felújítandó. A belső 

elektromos hálózat teljesen kicserélendő a megfelelő teljesítmény és biztonság érdekében. Belső 

festés és mázolás tervezett. 

 

 



Meglévő Helyiségek: 

 

 

Tervezett Helyiségek: 

20 fős oktatóterem laminált padló  41,5  m2 

előtér   laminált padló  12        m2 

10 fős oktatóterem laminált padló  24,2    m2 

ffi WC    lapburkolat  7,8      m2 

közlekedő  lapburkolat  6         m2 

női WC  lapburkolat  5,3       m2 

teakonyha  lapburkolat  5,8       m2 

közlekedő  lapburkolat  3          m2 

szerver  lapburkolat  2,6      m2 

 

összesen     108,2 m2 

 

Tűzvédelmi kockázati besorolás:  

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.)BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 12. § (1) A 
kockázati egység kockázati osztályát (5) A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a 
speciális építmény és a kockázati egység a) nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba, b) alacsony 
kockázati, AK osztályba, c) közepes kockázati, KK osztályba vagy d) magas kockázati, MK osztályba 
tartozik. 

1. számú táblázat: A kockázat meghatározása alcímhez A B C D E  

1. A kockázati egység kockázati osztálya: NAK AK KK MK  

2. A kockázati egység legfelső építményszintjének szintmagassága, valamint a kilátó és az állvány 
jellegű építmény esetében a legmagasabb emberi tartózkodásra szolgáló járófelület magassága (m): 
0,00-7,00 7,01-14,00 14,01-30,00 >30,00  

3. A kockázati egység legalsó építményszintjének szintmagassága (m) 0,00 - -3,00 -3,01 - -6,00 -6,01 
- -9,00 > -9,00  
2. számú táblázat: A fenti két táblázat (szempontrendszer) alapján a tárgyi épület NAK kockázati 
osztályba sorolandó. Menekülési számítás mellőzhető. 
 
 

  



 

Teljesítményjellemzők 
 
 

Válaszfal C22 
Porotherm 

10NF  A1 

  Nyomószilárdság mint fent 

    

belső falburkolat Rigips gipszkarton Tűzveszélyesség A2 

  Hővezetési tényező 0,25 W/(m·K) 

  Páradiffúziós ellenállás μ = 6/10 

padlóburkolat Zalakerámia greslap Tűzveszélyesség A1 

  Hajlítószilárdság ≥ 32 N/mm2 

  Törőterhelés ≥ 1100 N 

  Szilárdság 2 N/mm2 

  Fagyállóság fagyálló 

 
A fenti anyagok helyettesíthetők a leírtakkal egyenértékű vagy jobb teljesítményű anyagokkal. 

 

Építészmérnök tervező:   

 

 

 



 

 

Tulajdoni lap 

 


