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2' Tervezési program

2,1, Tervezeü funkciók ismertetése

A terü|etre vonatkozó javas|at kia|akításáná| azt az e|vet követtük, hogy a Kerepesi út fe|őli udvar térfa|ai

reprezentatĺv funkciót kapjanak. A Kób|ĺtó| déĺre eső, kozópső sáv elsőd|egesen a lovak ós lovasok álta| haszná|t
teni|et |egyen, a dé|ite|ekhatár mentén pedig az üzeme|tetéshez kapcso|ódó egyéb funkciók kapjanak he|yet.

A megfe|e|ő fejezetrészben ismertetett építésjogĺ okok miatt, va|amint a finanszírozhatóság érdekében a
beruházást két tjtemre bontottuk. Az 1. tjtemben o|yan áta|akításokat javaso|unk, me|yek jó esé||ye| a szabá|yozási
terv módosítása né|kü| is engedé|yezhetők, i||' szabá|yosan kivite|ezhetőek' Ezeket a|ább rész|etezzÜk.
A 2. ütemben a teni|etet megnyugtatóan rendező szabályozási tervi e||entmondások fe|oldásán túlmenően
|ehetőség nyĺ|ik további funkció-korszerűsítésre: a rendezvényeken eddig haszná|t bére|t mobi| |e|átók helyett Íixen

te|epített, az istá||ó épÜ|etébe integrá|t |e|átik kia|akítására, a kisfede|es státuszának jogi rendezésén keresztÜ|

annak nagyfedelesse| töńénő összekotésére, további mobi|boxok e|he|yezésére, és a dé|ĺ telekhatár menti

építménysáv rendezésére nyí|hat |ehetőség.

2.1.1. Funkcionális ismertetés épüIetenként, szakági követelmények

2.1.1.1. Bejárat felőlitelekhatár menti egyéb épületek

2.1.1.1.1. ÁItalános Ieírás:
Főbejárat, porta, gázfogadó építmények rész|eges áta|akításáva| egy szimmetrikus bejárat kia|akítását cé|ozzuk
meg. Kia|akításra kerü| egy pénztár is. A |ovasbo|t és a garázsok is eĺbontásra kerÜ|nek, a he|yükön parko|ó

ĺétesÜ|het.

A tömör kerĺtésfa| kibontását ĺrányoztuk e|ő az ĺstálló-épü|etrészben he|yet kapó irodab|okk me|letti szakaszon.

2.1.1.1.2. Statikai szalľéIemény és javaslat:

Az áta|akítás során ezeken az épü|eteken je|entősebb szerkezeti módosu|ássa|járó vá|toztatás nem tervezett. Az
esetlegesen utó|agosan kia|akítandó, kisebb fa|nyí|ások fo|é, egyedi (p|. acé| gerendás) kivá|tásokat ke|| készíteni.

Az épü|etek á||aga szerkezeti|eg megfe|e|ő, az átalakítás során csupán a kisebb fe|ü|eti hibákat ke|| javítani a
szokásos ál|ag megóvó módszerekke|.

2.1,1,1,3. Gépészet:
Porta és gázfogadó:

A hóenergia e|látás a meg|évő gázbekötésrő| a fe|újítást i||. átépítést követően is biztosítható.
A gázmérő e|he|yezése az új építészeti koncepcíónak megfe|e|ően váĺtozik. A tervezés során a gázmérő
áthe|yezéséve|, iĺ|' a tény|eges gázkapacitásoknak megfe|elő módosításáva| (cseĄéve|) számoIni ke||'

A fe|újítást kovetöen fe|téte|ezhetően a Vízmťivek ragaszkodni fog a |űziuíz há|ózatná| is egy vízmérő
beépítéséhez.
A porta épületben őrszoba, teakonyha és pihenő he|yiség, va|amint szociális b|okk kerü| kia|akítása.
Az épü|et részére öná||ó kondenzációs fa|i kazánrő| mijködtetetett termosztatikus radiátor sze|eppe| rendelkező
ftjtés kiaIakítása szÜkséges.
A szociá|is b|okk víz- csatorna szere|ése, va|amint a beépítendő berendezések műszaki színvona|a megegyezik az
egyéb épü|etetekke|.
Porta épÜ|etben kerü| e|he|yezésre a Nemzeti Lovarda gépészeti rendszereinek működtetésére és felügye|etére
kia|akĺtott épü|etfeltigye|eti számítógépes központ'

2.1.1.1.4. Villamosság:
E|ektromos helyiség: A meg|évő 0,4 kV.os főe|oszto berendezés e|bontásra kerü|. Helyette tij berendezés |étesü|.

PénÁár : Uj a|e|osztó, világ ítás, dugaljak.
Porta: Uj ale|oszto, vi|ágítás, dugaljak; riasztó központ te|epítése; be|éptető kapuk te|epítése; |nformatikai és
te|ekommu n ikációs rendszer, h an gos ítás (Le írás, a|apr ajz)
Trafó: Vá|tozat|an u| megmarad.
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2.1.1.2. Egyéb gazdasági épületek

2.1.1.2.1. Általános |eírás:
A fedeztető szín, a szénatáro|ó és a roppantó épü|eteinek bontásáva| kia|aku|ó teni|eten egységes,
könnyÜszerkezetes raKárépti|et kialakításra nyĺ|ik |ehetőség. A mének sperma|evéte|e és a természetes
fedeztetése átkenj|het a hátsó épü|etsorba.
A futószáras kör megkĺvánt mérettjre a|akítása csak a szabá|yozási terv vá|toztatása után készü|het e|.

Ugyanekkor nyí|hat lehetőség a trágyatáro|ó hátsó telekhatár menti épü|etsorra he|yezésére.

2.1.1.2.2. Statikai szalĺvéleményés javaslat:
Az új raktár acé|keret taĺIouäzza|, könnyti szerkezetes burko|atta| és sík, pontalapozássa| |étesül.

A |ójárató |. ütemben változatlan formában, á||agmegóvó fe|újĺtással megmarad. A 2' tjtemben az eredeti szerkezet
e|bontásra kenl|, majd nagyobb méretettel, új korszertibb, de hason|ó kia|akĺtású szerkezette| újra Íe|épü|.

2.1.1,2,3. Gépészet:
Az épü|etekben je|en|eg gépészeti e||átás nincs.

2.1.1.2.4. Villamosság:
Futószáras kör: He|yi vi|ágítás |étestj|;

Raktár: Uj a|e|osztó, vi|ágítás, duga|jak, csat|akozó táb|ák'
Szénatároló: Uj aleIosztó, viĺágítás, duga|jak.

2.1.1.3. Nagyfedeles

2.1.1.3,1. ÁftaÉnos leĺrás:
A nagyÍede|es áta|akítása e|sősorban azt cé|ozza, hogy a Kerepesi út fe|ő|i udvar reprezentatív megje|enésű
|ehessen és a vendégeket igényesen kĺszo|gáló |e|átó, va|amint a versenyzők komfortos ö|tözését biztosító
oltözőb|okk a|akulhasson ki. Az itt e|he|yezendő konyha az a|ka|mankénti magas színvonalú fogadásokat szo|gá|ja

ki. Az épÜ|et hom|okzati és tetőszerkezetének rekonstrukciójáva| vi|ágos, kel|emes be|ső tér jöhet |étre.

2.1.1,3,2, Statikai szalĺvélemény és javaslat:
Az áta|akítás során az épület csarnokrészén jeĺentősebb szerkezeti módosu|ássa| járővá|tołatás nem tervezett.
A K-i o|da|on épti|t kétszintes o|da|szárny rész|eges e|bontásra kerü|. A|akításáva| új, szintén kétszintes bővítmény
épü|, javaso|tan teherhordó tég|afa|as és vb. fodémes szerkezette|. A |efedésként magas, nyereg kia|akítású
tetőrészek épü|nek az épü|et hossztenge|yére merő|eges gerincvonalakka|. A bővĺtmény szerkezete a csamokétó|
függet|enü| készü|. Az aIapozásként síkaIapozás javaso|t a csarnok alapjaihoz igazodó kiaIakítássa|.

2.1.1.3.3, Gépészet:
Víz +satorna szere|és :
A beépítendő vízhá|ozat horganyzott acé|cső, a fa|ba szere|t vezetékek oÍétegű csőhá|ózatbó| készü|nek.
Az ö|tözö terü|etek és a konyha, me|egvíz igényének kiszo|gá|ásáľa központi me|egvíz e||átás kia|akítása
szÜkséges, a megfe|e|ő táro|ó kapacitások (kü|ön táro|ó a konyha-étterem, és külön táro|ó a versenyzői szociá|is
b|okkok részére) beépítéséve| egytitt.
Az épü|et tetőszerkezete felújításra kerü|, a fe|újítás során |ehetőséget ke|| biztosítani nape|em/napko||ektor

utó|agos e|he|yezésére is. A tető fe|újítással egyidejű|eg új esővíze|veztő rendszert ke|| kiépíteni esővíz tározóva|
együtt. A táro|t esővíz a versenypá|ya tenl|etének |ocsolására is fe|haszná|ható, azonban csapadékmentes
időszakokban is biztosítani ke|| a szükséges |ocsolivíz mennyiséget a meg|évő kútvíz fe|haszná|ásával. .

A versenypá|ya |ocso|ásához ktj|ön |ocso|óvíz há|ózat kiépítése szükséges' A |ocsolóvíz há|őzatfagymentesítését,
kísérőfűtés beépítéséve| bĺztosítani ke||.

A szociá|is b|okkokban beépítendő berendezésĺ tárgyak az a|ábbiak:
Mosdó berendezés: Fa|ra szere|t mosdó egykaros csapte|eppe|, kromozott szifonna|, 60 x40 cm es tükörre|,

fé|porce|án piperepo|cca|, fa|i töro|koző tartóval
WC berendezés: Fa|ra szere|t WC csésze Ü|őkéve|, falba épített víáakarékos kettős öb|ĺtésű WC tartál|ya|, fa|ra

szerelt WC keféve|.

Pissoĺre berendezés: Fé|porce|án pissoire nyomógombos vízöbĺítésse|, szemérem fa||aI

Zuhanyozó berendezés: Az o|tozők terü|etén épített zuhanyá||ás, fa|baépĺtett egykaros zuhany csapte|eppe|, fa|ra

szere|t zuhanyfejje|, szappantartóva| és kapaszkodova|, zuhany vá|aszfa||a|. A zuhany vá|aszfa| az építészet ľésze.
Egyéb tenj|eteken az épített zuhanyá||ás he|yett, acé||emez zuhanytálca keni| beépítésre fa|on kívü|i egykaros
csapte|eppe|, és flexibi|is zuhanytöm|ővel és zuhanyfejjel. szappantartóva| és kapaszkodóva|, zuhanykabinna|. '
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Fa|ikút: rozsdamentes fa|ikút hideg és me|egvizes csat|akozással 210 / sT kifo|yóva|.
A konyhai terü|et va|amĺnt az ö|töző terü|etek vízmennyiség mérésére, vízmérőket kel| beépÍteni.
A tüzivíz e||átást a tűzo|tó hatósági e|őírásoknak megfe|e|ően ke|| kia|akítani'
Az egyes szociá|is b|okkok vízhä|ozatänak kiszakaszo|hatóságát i||. a cirku|ációs rendszer szabá|yozhatóságát
biztosĺtani ke||'

A beépítendő szennyvíz |efolyóhá|ózat PE típusú hegesztett |efolyócsőbő| készÜ|' A pad|óösszefo|yók kiszáradás
e||en védett típusok.
FŰtésszere|és:
Az épü|et (ö|tőző, konyha, bűfé, stb) hőenergia e||átását az épületben e|he|yezett fa|i kondenzációs gazkazánna|
biztosítjuk. A gázkazánhoz kapcsolódó indirekt ftjtéstl HMV táro|ók beépítéséve| bĺztosíthato az ö|töző területek és
konyhai me|egyíz e||átás is.

Az oltöző tenj|etek fűtése pad|óÍtitésse| történik' Az egyéb kiszo|gá|ó terü|eteken termosztatikus (ĺopás e||en
védett) radiátor sze|eppe| rende|kező acél|emez radiátorok kerülnek beépítésre.
Az e|őtér és a Catering terÜ|eten a Íűtő-hűtő energia e||átást pad|ó fűtő és hűtő rendszer biztosítja.
A konyhai terület vaĺamint az o|toző terü|etek fritési energia mennyiség mérésére, hőmennyiségmérőket ke|l
beépíteni.
A |e|átó tertj|etének fűtésére feketén sugázó(saját égéstermék e|vezetéssel rende|kező) gáúű|ő berendezést, ke||

beépíteni' A berendezés méretezését, és e|he|yezését a le|átó teni|et figye|embe véte|éve| ke|| meghatározni, A
fűtési energia fe|haszná|ás mérését szekunder gázmérő beépítésével biztosítani ke||.

A versenypá|ya tenj|etén fűtés nem szükséges.
Gázszere|és:
Az épÜ|et gázenergia e||átására szÜkség szerint a jelen|eg meg|évő gázbekötést bővĺteni ke||' Az épti|et
gáďe|használás mérésére szekunder gázmérő beépítése javaso|t.

Szel|őzés szere|és:
Az ö|toző blokkok ködtelenítő sze||öáetésére fritött |evegő e||átássa| rende|kező á|mennyezetbe építhető |égkezelő
berendezés beépítése szükséges.
A Catering terü|et friss|evegő e||átására |égkeze|ő berendezés kerül beépítésre. A szeĺ|őző rendszert a
konyhatechno|ógiai igények figyeIembevételéveI ke|| kia|akítani.
A versenypáĺya terü|etének megfe|e|ő té|i-nyári átsze||őztetését a tető fe|ü|etek nyitásáva|, va|amint tetőventi|átorok
fe|szere|éséve| biztosítani ke||. A nyári intenzívebb átsze||őztetés érdekében javaso|juk egy a|só (páĺyaszinten)
kialakított befúvó hálózat kiépítését is'

2.1.1.3,4. Villamosság:
Vi||amos energiaigény meghatározása, a vi||amos energiae||átás módja - (Leírás, számítás);
Az e|ektromos főberendezések e|helyezése (0,4 kV-os elosztók, stb.);. (AlapĘz)
Érintésvéde|mĺés fo|de|ő rendszerek, EPH rendszer; - (Leírás)
Erős- és gyengeáramú, normá| és funkciómegtartó kábeĺtartó szerkezetek vízszintes és függő|eges nyomvona|a; -
(Nyomvona|rajz, metszetĘzok)
Erősáramú kisfeszü|tségü e|osáóhá|ózat; (Nyomvona|Ęz)
A|talános vi|ágítási há|őzat, kapcso|ási és vezér|ési e|vek; (Lekás)
Biztonsági vi|ágítási há|ózat; (Leĺrás)

Tűzvéde|em, hő- és füste|vezetés, |égutánpót|ás, feszültségmentesítés, tűzeseti vezérĺések; (Leírás)
Hangosítás (Leírás);

Informatikai és te|ekommunikációs rendszer, WĺFi há|ozat, LcD TV (Leírás, a|aprĄz)

2.1.1.4. Kisfedeles

2.1.1.4.1. Áftatános leírás:
A kĺsfede|es hivatott a té|i versenyeken az edzés, beme|egítés cé|jára, továbbá _ akár a versenyektő| fÚgget|en -
oktatásnak is he|yet ad. A végső cél - hogy fedett összekötés jöjjön |étre a két fedeles közott, továbbá, hogy
további boxokat |ehessen kia|akítani a te|ekösszevonást és szabá|yozásĺ terv módosítását ktivetóen va|ósu|hat
meg.

2.1,1.4.2, Statikai szakvélemény és javas|at:

1' Ütem

Az áta|akítás során az épületen je|entősebb szerkezeti módosu|ássa| járo változtatás nem tervezett. Az
esetlegesen utó|agosan kia|akítandó, kisebb falnyí|ások fö|é, egyedi (p|. acé| gerendás) kivá|tásokat kel| készĺteni.
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Az épü|etek á||aga szerkezeti|eg megfe|e|ő, az áta|akítás során csupán a kisebb fe|ü|eti hibákat ke|| javítani a

szokásos á||agmegóvó modszerekkel.
Csarnok rész D-i tető fe|ii|etére nape|emek kerü|ne te|epítésre. Az ebbő| adodó több|et terhek szempontjábó|

tartószerkezeteket - fő|eg az acé| szerkezetű rácsos tető tartót. statikai szempontbó| fe|ü| ke|| vizsgá|ni és szükség

szeńnt meg ke|| erősítenĺ.
2. ütem
A két fedett |ovarda éptJlet (a nagy és kis fede|es) között fedett lovas átjáró |étestj|. Az átjárő acé|keret |aĺIováza|,
könnyű szerkezetes burko|atta| és sík, a csat|akozó épü|etek a|aptesteihez igazodó ponta|apozássa| |étesü|.

2.1.1.4.3, Gépészet:
Az épü|etben meg|évő szociá|is blokk te|jes körűen fe|újításra kertj| a Fedett verseny|ovardánál megegyező

műszaki színvona||a|, és he|yi haszná|ati me|egvíz készítő berendezés beépÍtéséve|.

A tetőszerkezet fe|újításra kerü|, a fe|újítás során |ehetöséget ke|| biáosítani nape|em/napko||ektor utó|agos

e|he|yezésére is. A tető fe|újítássa| egyidejri|eg új esővíze|veztő rendszert ke|| kiépĺteni esővíz tározóva| együtt' A
táro|t esővíz a versenypá|ya teni|etének locso|ására is fe|használható, azonban csapadékmentes időszakokban is

biáosítani ke|| a sztjkséges |ocso|óvíz mennyiséget a meg|évő kútvíz felhaszná|ásáva|. .

A versenypá|ya Iocsoĺásához kü|on locso|óvíz há|ozat kiépítése szükséges. A |ocso|óvĺz hálózat fagymentesítését,

kĺsérőftjtés beépítéséve| biztosítani ke||.

A szociális b|okk fűtése elektromos radiátorra|, vagy fa|i hősugázóva| bĺztosítható.

A szociális b|okk sze||őztetése gravitáciisan ablaknyitássaI történik.

Sze||őzés kialakítása, mint a Fedett verseny|ovardáná|'

2.1,1.4,4' Villamosság:
Kisfedeles
Vi|lamos energiaigény meghatározása' a vi||amos energiae||átás modja . (Leírás, számítás);

Az e|ektromos főberendezések elhelyezése (0,4 kV-os e|osztók, stb.);. (Alaprajz)

Érintésvéde|mi és fö|de|ő rendszerek, EPH rendszer; - (Leírás)

Erős- és gyengeáramú, normá| és funkciómegtartó kábe|tartó szerkezetek vízszintes és függő|eges nyomvona|a; -

(Nyomvona|rajz, metszetĘzok)
Erósáramú kisfeszü|tségű elosztóhá|ózat; (Nyomvona|njz)

LcD TV kije|zö te|epítése
Á|ta|ános világítási há|őzat, kapcso|ási és vezérĺési e|vek; (Leírás)

Biztonsági vi|ágítási há|ózat; (Leírás)
Tűzvéde|em, hő- és füste|vezetés, |égutánpót|ás, feszü|tségmentesítés, ttjzesetĺ vezér|ések; (Leírás)

A dé|i tetőfe|ü|eÍe (kb. 500 m2) há|ozatratáp|áló, 75 kW.os nape|em rendszer telepítendő'

2.1.1.5. Hátsó telekhatár menti épületek

2.1.1.5.1' Áftalános leírás:
A táv|ati cé| |ehet, hogy az itt |évő szaporodásbioĺógiai labor, kovácsműhe|y, szo|gá|ati |akrészek, továbbá az
rjzeme|tetéshez fontos megfe|e|ő méretű takarmány. és trágyatáro|ók, va|amint e|kü|önítő boxok a te|ek hátsó

határa mentén egységes megje|enésű épü|etben kapjanak he|yet. Ez csak a szabá|yozásĺ terven meghatározott

építési he|y újradefiniá|ásáva| és a hosszú távon itt maradi nagyméretű kozmtj védőtávolságának

figye|embevéte|éve| va|ósu|hatna meg. tzéĺtaz 1. tjtemben a je|en|egi épÜ|etek rekonstrukcióját - eset|eges be|ső

áta|akítását cé|oztuk meg.

2.1,1.5.2. Statikai szalĺvélemény és javaslat:

EIktj|önítő istá||ó

Az áta|akĺtás során az épületen je|entősebb szerkezeti módosu|ássa| járó vá|toztatás nem tervezett' Az
eset|egesen utó|agosan kiaĺakítandó, kisebb fa|nyí|ások fo|é, egyedi (p|. acé| gerendás) kivá|tásokat ke|l készíteni.

Az épü|etek á||aga szerkezeti|eg megfe|e|ő, az átalakĺtás során csupán a kisebb felü|eti hibákat ke|| javítani a

szokásos á||agmegóvo módszerekke|.

Ko||égium

Az áta|akítás során az éprileten je|entősebb szerkezeti módosu|ássa| járó vá|toztatás nem tervezett. Az
esetlegesen utó|agosan kialakĺtandó, kisebb fa|nyí|ások fo|é, egyedi (p|' acé| gerendás) kivá|tásokat kel| készĺteni'

Az éptj|etek á||aga szerkezeti|eg megfe|e|ö, az átalakĺtás során csupán a kisebb felti|eti hibákat ke|| javítani a

szokásos á||agmegóvó módszerekke|. A 14. épü|etszárnyban a haránt irányú vá|asz- és oromfa|akon je|entősebb

repedések fedezhetők fe|, ame|yek i|yen irányú, egyenlőt|en sÜ||yedésre uta|hatnak. CélszerÜ kivizsgá|ni, hogy
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je|en|eg is zaj|ó fo|yamat okozza-e. Szükség esetén megfe|e|ő a|aperősítéseket kellvégezni(p|. a|ábetonozás, jet.
grouting e|járás).

2.í.í.5.3. Gépészet:
Víz <satorna szere|és :
A beépĺtendő uizhá|ôzat horganyzott acé|cső, a Ía|ba szere|t vezetékek ötrétegű csőhá|ózatbó| készü|nek' A
laboratórium haszná|ati meIegvíz e|látást szocĺá|is b|okkonként eIhe|yezett e|ektromos meIegvíz táro|ók biztosítják.
A ko||égiumi szociá|is b|okkok me|egvíz e||átására gázfűtéshez kapcsoĺt indireK ftltéstj HMV tároló beépítése
szükséges' A melegvĺz e||átó rendszert az egyidejű maximálĺs me|egvíz igény figye|embe véte|éve| kel| kiépíteni.
A szociális b|okkokban beépítendő berendezésitárgyak az alábbiak:
Mosdo berendezés: Fa|ra szerelt mosdó egykaros csapte|eppe|, krómozott szifonnal, 60 x40 cm es tükörre|,

fé|porce|án piperepo|cca|, fa|i törö|köző tartova|

WC berendezés: Fa|ra szerelt WC csésze ü|őkéve|, fa|ba épített víáakarékos kettős öb|ítéstj WC tartá||ya|, fa|ra

szere|t WC keféve|.

Pissoire berendezés: Fé|porce|án pĺssoire nyomógombos vízöb|ítésse|, szemérem fa||a|

Zuhanyoző berendezés: acé||emez zuhanytá|ca kerĺl| beépítésre fa|on kívü|i egykaros csapte|eppe|, és f|exibi|is

zuhanytöm|őve| és zuhanyfejje|. szappantartóva| és kapaszkodóva|, zuhanykabinnaĺ. .

Fa|ikút rozsdamentes fa|ikút hideg és me|egvizes csat|akozássa| 2'|0 / sT kifo|yóva|'

A ko||égium va|amint a |aboratóriumitertj|etek vízmennyiség mérésére, vízméróket ke|l beépíteni.
A tüzivíz e||átást a tűzo|tó hatósági e|őírásoknak megfe|elően ke|| kia|akítani.
Az egyes szociális blokkok vizhá|őzatának kiszakaszo|hatóságát i||. a cirku|ációs rendszer szabá|yozhatóságát
biztosĺtani ke||.

A beépítendő szennyvíz |efo|yóhá|ozat PE típusú hegesztett |efo|yócsőbő| készü|. A pad|óösszefolyók kiszáradás
e||en védett típusok.
Az épÜ|et ktj|ső esővíz e|vezető rendszerre| rende|kezik.
Fűtésszere|és:
A ko||égiumi terü|et hőenergia e||átására az épü|etben fa|i kondenzációs gázkazán ke|| e|he|yezni ' A gázkazánhoz
kapcso|ódó indirekt fĺÍtéstj HMV táro|óva| biztosítható a ko||égiumi terü|etek melegyĺz e||átása is'

A ko||égĺumi terÜ|etek fűtése termosztatikus (|opáse||en védett) radiátor sze|eppe| rende|kező acé||emez
radiátorokkaI történik.
A kollégiumiterü|etek hűtésére táv|atifej|esztésként mu|ti sp|it vagy VRV htjtő berendezés beépĺtse szükséges.
Je|en|eg a |abor terü|ete, oná||ó zárt égésterĺi fa|i kazánró| e|látott radĺátoros fűtésse| rende|kezik' Ezt az oná||óan

üzeme|tethető rendszert ke|| az új koncepcióban is kia|akítani.

Gázszere|és:
Az épü|et gázenergia e||átása je|en|eg is biztosított. A gázcsat|akozást új koncepciónak megfe|e|ően ke|| kiépíteni'.
A gáďe|haszná|ás mérésére szekunder gázmérő beépítése szükséges.
Szeĺ|őzés szere|és:
Az éptj|et je|enĺeg gépi sze||őzésse| nem rendelkezik.
Az új koncepciós terv szerint a ko||égiumi, va|amint a |abor terü|etén gépi friss|evegő e|látás nem késztj|. A
friss|evegő ĺgény a nyitható nyí|ászárokon keresztü| biztosított.
A gépi elszívás a be|sőterü szociá|is b|okkokban vi||anykapcso|óró| vezére|t venti|átorokka| történik.

2.1.1.5.4. Villamosság:
Vi||amos energiaigény meghatározása, a vĺ||amos energiae||átás módja . (Leĺrás, számítás);
Az elektromos főberendezések e|he|yezése (0,4 kV-os elosáók, stb.); (AlapĘz)
Érintésvéde|mi és foĺdelő rendszerek, EPH rendszer; - (Leírás)
Erős- és gyengeáramú, normál és funkciómegtartó kábe|tartó szerkezetek vízszintes és fÜggő|eges nyomvona|a; -

(Nyomvonalrajz, metszetrajzok)
Erősáramú kisfeszü|tségű e|osztóhálózat; (Nyomvona|Ęz)
A|talános vi|ágítási há|ózat, kapcso|ási és vezérlési e|vek; (Leírás)
Biztonsági világítási há|ózat: (Leírás)
Ttjzvéde|em, hő- és fÚsteIvezetés, |égutánpót|ás, feszü|tségmentesítés, tűzeseti vezér|ések; (Leírás)
Informatikai és te|ekommunikációs rendszer, biztonságtechnika, hangosítás (Leírás, a|aprĄz)
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2.1.1.6. lstá!|ó

2.í.í.6.í. Álta|ános teírás:
Az áta|akítások ennek az éptj|etnek a funkcióját vá|toztatják meg |eginkább. A Kerepesi út fe|ö|i díszudvar nyugati

térfa|át képező e|ső négy tľaktusban kerü| e|he|yezésre az adminisztratív rész|eg - irodák, konferenciatermek. Az
épÜ|etet az e|bontandó szo|gá|ati épü|etrészek helyén a je|en|egi struKúráva| javaso|juk tovább bővíteni, és ĺgy az
istá||ósor sú|ypontja déĺ fe|é, a díjlovagló pá|ya tenge|yére to|ódik' Az épü|etrészt egy járatógép zárja|e,
A 2' ütemben készülhetnek el a nyári versenyekre érkezó vendégeket az épület tetószintjére fe|vezető |épcsők, a

könnyűszerkezetes |e|átó, és az adminisztratív b|okk fe|etti exk|uzĺv vendégszobák.

2.1.1.6.2. Statikai szalĺvélemény és javaslat:
Az áta|akítás során az épri|eten je|entősebb szerkezeti változtatások várhatók.

1. ütem
Az épü|et É-i részén, az e|ső 4 szekció területén irodák és tárgyalók kerü|nek kialakításra. |tt a je|entós a|aprďpi
változások miatt a tańószerkezeti e|emek (osz|opok, falak) nagymértékű kivá|tása, bontása, új e|emek építése

szükséges' A függő|eges szerkezetek változása és az eme|eti funkciók (|ásd késóbb) miatt a fodém rendszer is

módosításra keni|. Gyakor|atilag a te|jes fe|szerkezet áttervezése szükséges
Az épület D-i végén az ott kia|akított |akó szárny e|bontásra keni|. Ebben az irányban az épü|et több istálló

traktussa| tovább bővü|, a bővĺtmény végén pedig egy nagyméretű (20 m átmérojű gép részére) fedett nyitott

jártató terri|et kertj| kia|akításra' A bővĺtmény szerkezetét a meg|évő épü|etéhez hason|óan (célszerűen)

vasbetonbo| javaso|t kia|akítani, szintén a meg|évőhoz igazodó sĺka|apozássa|' A bővítés tenj|etén je|en|eg ott á||i

kisebb segéd épü|etek szintén eIbontásra kerü|nek.

A je|en|egi |erom|ott á||agú fedé|szék e|bontásra kerü| és he|yére fordított rétegrendű |apostető kerül kia|akításra, a

bővítmény terÜletén' A jelentősen megnövekedő terhek miatt a te|jes tartószerkezetet (osz|opok, fa|ak, födémek,

a|apozás, stb.) statikai szempontbó| fe|ü| kel| vizsgá|ni és szÜkség szerint meg ke|| erősíteni' A fe|Ü|vizsgá|at és
erősítés tervezés során cé|szerÜ figye|embe venni a l|. fej|esztési ütemben kia|akítandó eme|eti Íunkciók (lásd

később) terhe|éseit is.
2. ütem

A 2. fej|esztési ütemben a |apostető rétegrend rész|eges e|bontásáva| az eme|eti szint beépítésre kerü|. A terü|et

nagyobb részén magas, nyereg kialakítású tetőrészek épü|nek az épü|et hossztenge|yére merő|eges

gerincvona|akkal' Az újonnan kia|akított fö|dszinti irodák fe|ett |akóhe|yiségek |esznek, a bövítmény fe|etti terü|et

je|entős részén acé| szerkezetű |elátó rendszer épÜ|, itt magastetős szakaszok nem készü|nek. A magastetős

területek extenzív zo|dtetős fedésse| (-20 cm fö|drétegge|) kerü|nek kia|akításra' Az eme|eti szint
megkoze| ítéséhez új, kü|ső acé|szerkezeti lépcső készü|'

Az 1' ütemné| javaso|t statikai fe|ülvizsgáłatná| célszerű az itt ismertetett kia|akítások és funkciók terhe|éseit is

figyelembe venni.

2.'|.í.6.3. Gépészet:
Víz +satorna szere|és:
Az istá||ó boxokat új etetőve| és önitatóva| ke|l e||átni. Az ĺstá|ló boxok terü|etén pénzbedobós, vagy időkapcso|ós

patamosó, va|amint szo|árium kerü| kia|akításra.

Az lstá||ó boxok tetőszeľkezete fe|újításra kerü|, a fe|újítás során |ehetőséget ke|| biztosítani nape|erďnapko||ektor

utó|agos e|he|yezésére is. A tető fe|újítássa| egyidejű|eg új esővĺze|veztő rendszert ke|l kiépítenĺ esővíz tározóva|

együtt. A tároĺt esővíz a park teni|etének |ocso|ására használható fel. azonban csapadékmentes időszakokban is

biztosítani ke|| a szükséges |ocso|óvíz mennyiséget a meg|évő kútvíz fe|haszná|ásáva|. .

A beépítendő uízháIőzat horganyzott acé|csö, a fa|ba szere|t vezetékek ötrétegiÍ csőhá|ózatbo| készü|nek. A
haszná|ati me|egvíz e||átást szociális blokkonként eIhe|yezett eIektromos meIegvĺz táro|ók biáosítják.
A Tudásközponthoz tartozó vízhá|ózatot úgy ke|| kia|akítani, hogy a vízfe|haszná|ás öná||ian méńető |egyen.

A szociális b|okkokban beépítendő berendezési tárgyak az aĺábbiak:

Mosdó berendezés: Falra szere|t mosdó egykaros csapte|eppe|, krómozott szifonna|, 60 x40 cm es tükörrel,

fé|porcelán piperepo|ccaĺ, fa|i törö|kÖző tartóva|

WC berendezés: Fa|ra szere|t WC csésze ü|őkéve|, fa|ba épített víztakarékos kettős öblítésÜ WC tartállya|, fa|ra

szere|t WC kefével.
Pissoire berendezés: Fé|porce|án pissoire nyomógombos vízöb|ítésse|, szemérem fa||al

Zuhanyozô berendezés: Acé|lemez zuhanytá|ca fa|on kívü|i egykaros csapte|eppe|, és flexibilis zuhanýöm|őve| és
zuhanyfejje|' szappantartóvaĺ, és kapaszkodóva|, zuhanykabinna|.

Fa|ikút rozsdamentes fa|ikút hideg és me|egvizes csat|akozássa| 210 / sT kifo|yiva|.
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A tűzivíz e||átást a tűzoltó hatósági e|őírásoknak megfele|ően ke|l kia|akítani'
Az egyes szociá|is b|okkok vizhá|ózatának kiszakaszo|hatóságát biztosítani ke||'

A beépĺtendő szennyvíz |efolyóhá|ózat PE típusú hegesztett |efo|yócsöbő| készü|. A pad|óosszefo|yók kiszáradás
ellen védett tĺpusok.
Az épü|et kü|ső esóvíz e|vezető rendszerre| rende|kezik.
Ftjtésszere|és:
Az épüĺet hőenergia e||átását az épü|etben e|he|yezett fa|i kondenzációs gázkazánna| biztosítható.

A Tudásközpontban e|he|ygzett irodai terÜ|etek, va|amint a tárgya|ók hűtő és fűtő energia e||átására kótcsöves
parapet (vagy á|mennyezetbe épített )fan- coi| rendszer kerü| kia|akítása. A hÜtési energia e||átáshoz hidrau|ikai

b|okka| rende|kezó fo|yadékhűtő beépítése szÜkséges. A fo|yadékhűtő e|he|yezését az építész tervezőnek keĺ|

meghatározni.
Az e|őtér fűtési, hrjtési energia e|látására pad|oÍtjtési és htjtési rendszer kerü| beépítésre'
A te|epvezetői iroda, fűtési és htjtési energĺa fe|haszná|ását kü|on mérésse| biáosÍtani kel|.

Az istá||ó boxok terü|etén fütés i||' htjtés nem készÜ|.

Gázszere|és:
Az épü|et gázenergia e||átására a meg|évő te|ken be|ü|i gézhá|őzatrő|, kü|ön gázbekötés kia|akítása szükséges. A
gázfe|használás mérésére szekunder gázmérő beépítése szükséges.
Sze||őzés szereĺés:
Az épü|et je|en|eg gépi sze||őzésse| nem rende|kezik.
Az istálló boxok természetes sze|lőztetése me||et szükséges mennyezeti venti|átorok beépítése is.
A tárgya|ók, va|amint a konferencia terem friss|evegő e||átását |égkeze|ő berendezések bĺztosítják' A konferencia
terem részére öná||ó szel|óző rendszer kerü| kia|akításra. A tárgya|ók Íriss|evegő e||átását egy kozös befúvó és
e|szívó há|ózatta| rende|kező |égtechnikai rendszer biztosítja' A vá|tozó térfogatáramú friss|evegő mennyiségét
C 02 é zé ke | ő k szabá|y ozzák,
Az irodák va|amint a - 2. ütemben kia|akítandó - eme|eti szobák kü|ső nyitható nyí|ászárókka| rende|keznek,

ennek Íigyelembevéte|éve| gépi sze||őzés nem készü|.
A be|sőterű szociá|is b|okkok sze||őztetését (gépi e|szívást ) biztosítani ke||.

2.1.1.6.4, ViIlamosságl
Vil|amos energiaigény meghatározása, a vi||amos energiae||átás módja - (Lekás, számítás);

Az e|ektromos főberendezések e|he|yezése (0,4 kV-os eĺosztók, stb.);- (Alaprajz)

Érintésvéde|mi és fö|de|ő rendszerek, EPH rendszer; - (Leírás)

Erős- és gyengeáramú, normál és funkciómegtartó kábe|tarto szerkezetek vĺzszintes és ftjggő|eges nyomvona|a; -

(NyomvonalĄz, metszetrajzok)
Erősáramú kisfeszü|tségű e|osztóhá|ózat; (Nyomvona|njz)
Áfta|ános vi|ágítási há|ozat, kapcso|ási és vezér|ési e|vek; (Leírás)
Biztonsági vi|ágítási há|őzat; (Leírás)

Ttjzvédelem, hő- és füste|vezetés, |égutánpót|ás, feszü|tségmentesítés, tűzeseti vezér|ések; (Leírás)

Informatikaiés te|ekommunikációs rendszer, WiFi há|izat, LcD TV kije|ző te|epítése (Leírás, a|aprajz);

Konferencia{echno|ógia (Lekás)

2.1.1.7. "Kóbli" főépület

2.1.1.7,1. Általános |eírás:
A főbejárat és a Kerepesi út felő|i díszudvar tenge|yében á||ó műemlék épü|et k|asszikus k|ubházként va|ó

műkodtetése a cé|' A fö|dszinten a dísztermet kisméretű büfékonyha szo|gá|ja ki. A dísáeremhez a fo|dszinten

könyvtár, igazgatói iroda, vizesb|okkok és egy kü|önbejáratúan működtethető fogyasztótér kapcsolódhat. A
ga|érián egy vendégapartman és a felújĺtott tárgya|i terem készü| e|.

A Kóblĺ nyitott |elátó részének igényes felújításához tartozhat a fe|vezető |épcsők átalakítása, jobb hővéde|met

biztosító tetőszerkezet és szellősebb nyí|ások megva|ósítása' Ezek mind rész|etes egyeztetést igénye|nek az
örökségvéde|mi hatóságga|.

A Kób|i me||ett késztj|ne e| a faszerkezetÜ zsűńtorony, me|yné| e|sőd|eges szempont a három kü|önböző irányban

ta|á|ható pá|yáratörténó rá|átás. Ennek a megvalósítására szintén csak a szabá|yozási terv módosítását követően

- a 2. ütemben - nyí|ĺk |ehetőség'

s*:B=,
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2.1.1.7.2. Statlkal szalĺvélemény és javaslat:
Az áta|akítás során jeĺentősebb szeĺkezeti módosu|ással járó vá|toztatás nem |esz. Az eset|egesen utó|agosan
kia|akítandó, kisebb fa|nyíĺások fölé, egyedi (pl. acé| gerendás) kivá|tásokat ke|| készíteni. A hátsó traktus az istál|ó
felé eső végéné| utólag épü|t kisebb tolda|ék e|bontásra kerü|.

Az éptJ|et á||aga szerkezeti|eg megfe|e|ő, az áta|akĺtás során csupán a kĺsebb fe|tj|eti hibákat ke|| javítani a
szokásos á||agmegovó módszerekke|'
A nézőtér acé|szerkezetú lefedése statikaiIag feIti|vizsgá|ando, sztJkség esetén erősÍtendő'

2.1.1.7.3. Gépészet:
Víz -csatorna szerelés :

A beépítendő uízhá|ózat horganyzott acé|cső, a fa|ba szere|t vezetékek ötrétegú csőhá|ózatbó| készü|nek. A
haszná|ati meIegvĺz eĺlátást szociá|is blokkonként eIhe|yezett eIektromos meIegvíz táro|ók biztosĺtják.
A konyha, je|entősebb me|egvíz igénye biztosítására egy központi me|egvíz e||átó rendszer kerü| kialakítása
szükség szerinti táro|ó kapacitás beépítésével.
Az épü|et tetőszerkezete fe|újĺtásra kerü|. A tető fe|újítássa| egyidejÜ|eg új esővíze|veztő rendszert ke|| kiépítenĺ
esóvíz tározóva| együtt.
A szociális b|okkokban beépítendö berendezési tárgyak az a|ábbiak:

Mosdó berendezés:Fa|ra szere|t mosdó egykaros csapte|eppe|, krómozott szifonna|, 60 x40 cm es tükörrel
fé|porce|án piperepo|cca|, fa|i torolköző tartova|

WC berendezés: Fa|ra szere|t WC csésze Ü|őkéve|, fa|ba épĺtett víztakarékos kettős öb|ítésű WC tartá||yaĺ, fa|ra

szere|t WC keféve|.

Pissoire berendezés : Fé|porce|án pissoire nyomógombos vízöb|ítésseI, szemérem fa||aI

Zuhanyoző berendezés: acé||emez zuhanytá|ca kerü| beépítésre faĺon kívü|i egykaros csapte|eppe|, és flexibi|is
zuhanytöm|ővel és zuhanyfejjel. szappantartóva| és kapaszkodóva| zuhanykabĺnna|' '
Fa|ikút rozsdamentes fa|ikút hideg és me|egvizes csat|akozássa| 210 / sT kĺfo|yóva|'

A konyhaiteni|et va|amint az iroda és tenj|etek vĺzmennyiség mérésére, vízmérőket ke|| beépíteni.
Az apartman szá||áson amerikei konyha kĺa|akítása szükséges
A szociá|is b|okkok vízhá|ózatának kiszakaszo|hatóságát, il|. a cirku|ációs rendszer szabá|yozhatoságát biztosĺtani
kell.

At|iziviz e|látást a tűzo|tó hatósági e|őírásoknak megfe|e|ően ke|| kĺa|akítani'
A beépítendő szennyvíz |efo|yóhá|ózat PE típusú hegesztett |efo|yócsőből készü|. A padlóösszefo|yók kiszáradás
e||en védett típusok'
Az épü|et külső esővíz e|vezető rendszerre| rende|kezik.
Fűtésszere|és:
A fo|dszint k|ubház terÜ|etén |évő 2db kanda||ó fe|újítását e| kel| végezni.
Az épÜ|et hóenergia e||átását az épü|etben e|he|yezett faĺi kondenzációs gazkazán biztosítja' A gázkazánhoz
kapcso|ódó indirekt ftitésű HMV tárolóva| biztosítható a konyhai melegyíz ellátás'
A nagyterem je|en|eg radiátoros ftjtésse| rendeĺkezik' Az építészetĺ koncepció Íigye|embe véte|éve|, a nagy
be|magasság miatt pad|ófÜtés kia|akítása szükséges, szükség szerinti kiegészítő fan - coi| berendezések
beépítéséveĺ'
Az onál|óan mŰködtethető pad|ófűtési rendszer, padló hÜtésként is Íelhaszná|ásra kerü|'

Az épü|et hűtőenergia e||átásához építész kia|akítássa| egyeztetett módon egy hidrau|ikai b|okka| rende|kező
fo|yadékhűtő beépítése szükséges' Errö| a fo|yadékhűtőtő| biztosítható az irodaterÜ|etek, va|amint a konyha és
étterem hűtőenergia e||átása is.

Az irodaterületeken, va|amint az apartman szá||áson, tárgya|ókban, két csoves parapet fan- coiĺ biztosítja a
terü |etek f űtési és h tités i energ iae| látását.
A konyhai és az éttermi terü|et va|amint a nagyterem, tárgya|ó és az irodai tenj|etek fŰtési -htjtési energia
mennyiség mérésére, hőmennyiség mérőket ke|| beépíteni.
A le|átok teni|ete, fűtésse| nem rendelkezik. A le|átok nyári intenziv átszel|őztetését, a |e|átó mögötti ab|ak fe|Ü|etek

központi nyitásávaI biztosítani kell.

Gázszere|és:
Az épü|et gázenergia eĺlátására szükség szerint, a je|en|eg meg|évő gázbekotést át ke|| a|akĺtani. A
gázfe|haszná|ás mérésére szekunder gázmérő beépítése szÜkséges.
Sze|lőzés szereĺés:
Az épü|et je|en|eg gépi sze||őzéssel nem rende|kezik, Az$ koncepció szerint kia|akított kdzösségi teniĺet, va|amint
a tárgya|ók friss|evegő e||átására légkeze|ő berendezés kerÜ| beépÍtésre.

i.j" PLANT*ur.:1 F^ t"F::jsEi;,*- 
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A tárgya|ók fńss|evegő e||átását egy közos befúvó és e|szívó há|ózatta| rende|kező |égtechnikai rendszer
biztosĺtja. A vá|tozó térfogatáramú frisslevegő mennyiségét Co2 ézéke|ők szabályozzák
A be|sőterri szociá|is b|okkok sze||őztetésére gépi e|szĺvó rendszer kialakítása szükséges'
A konyha részére oná|ló |égtechnikai rendszer kiépítése szükséges. A konyhai sze||őző rendszert a

konyhatechnológiai igények Íigye|embevéte|éveI ke|| kialakítanĺ.
Zsűritorony:
A nyári tú|me|egedés e||en önál|óan üzemeltethető sp|it rendszerű vagy VRV htjtő berendezés beépĺtése
szükséges. A kü|tériegység e|he|yezését azépitésztervezőve| egyeztetni keĺ|.

2.1.1.7.4. Villamosság:
''Kób|i'. főépü|et (Íö|dszint, 1, eme|et, 2. eme|et)

Vi||amos energiaigény meghatározása, a vĺl|amos energiae||átás módja - (Leírás, számĺtás);

Az e|ektromos főberendezések eĺhelyezése (0,4 kV.os eIosztók, stb.);- (AIaprąz)
Érintésvéde|mi és fö|de|ő rendszerek, EPH rendszer; - (Leírás)

Erős. és gyengeáramú, normá| és funkciómegtartó kábe|tartó szerkezetek vízszintes és függő|eges nyomvonala; -

(Nyomvonalrajz, metszetrajzok)
Erősáramú kisfesztjltségÜ eĺosztóhá|ozat; (NyomvonaIrajz)

Á|ta|ános világítási há|őzat, kapcsolási és vezér|ési e|vek; (Leírás)
Biztonsá9i vi|ágítási hálózat; (Leĺrás)

Trjzvéde|em, hő. és fÜstelvezetés, |égutánpót|ás, feszü|tségmentesítés, tĺjzeseti vezér|ések; (Leírás)

Hangosítás (Leírás);

Informatikai és te|ekommunikációs rendszer, WiFi há|ózat, LcD TV, kije|zők (Leírás, a|aprajz)

Zsűritorony:
Vi||amos energia igény meghatározása, csat|akozási pontok kije|ö|ése (Leírás)

Informatikai és telekommunikációs rendszer, biztonságtechnika, hangosítás, LCD TV kije|zők (Leírás, a|aprajz);

2.1.2. Tervezetthelylség|ista

Jelmagyarázat:

BE
EG
FO, F1

FK
HO, H1

rs, rs1-
K0, K1, K2

4 -.ga|je|ö|t 
he|yiségek kiépítése a 2. Ütemben javasolt'

Épübt
BE

BE

BE

Bejárat fe|ő|ite|ekhatár menü egyéb épü|etek

Egyéb gazdasági épü|etek

Nagýede|es (fö|dszint és 1. eme|et)

Kisfedeles
Hátsó telekhatár menti épü|etek (fĺildszint és 1. emelet)

|stá||ó (fö|dszint és 1. eme|et)

''Kób|i.' főépti|et (fĺildszint, 1. eme|et, 2. eme|et)

BE Fö|dszint

Bejárat fe|őlite|ekhatár menti egyéb épii|ďek összesen:

EG Fö|dszint

EG Fĺj|dszint

EG Fö|dszint

Egyéb gazdasági épii|etek földszint összesen:

EG Emelet

Egyéb gazdasági épületek eme|et összesen:

i;fffirjŁ1:i*'P* 
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Emelet

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Terület (m2)

6,12

9,96

19,32

19,91

55'3í

8,49

257,79

379,04

645,32

37,11

37,11

ľ'}äNI
HHľľ

Helyiség neve

EIektromos HeIyiség

Pénztár

Porta

TraÍó

Bár

Futószáras kör

Raktár

Bíróieme|vény
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Épü|et

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

FO

Nagyfedeles földszint összesen:

F1

F1

F,I

F'l

F1

F,I

F1

Nagyfede|es emelet összesen :

FK

FK

FK

FK

FK

FK

FK

FK

FK

Kisfede|es összesen:

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

Ł*"
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Emelet

Fö|dszint

Fö|dszint

Fĺjldszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Földszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fcildszint

F<ildszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszĺnt

Fĺjldszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Földszint

FĺjIdszint

Fö|dszint

Helyiség neve

Akadá|ym. mosdó

Catering

E|őtér

E|őtér

E|őtér

E|őtér

E|őtér

FÍimosdó

Hu||. tár.

Nagýede|es

Női mosdó

tltĺizo
tltĺĺzo
Szem. ö|töző

Szem. ö|töző

Tak.szer

Cateńng tá|a|ó

FÍi. mosdó

Le|átó

Nézőtér

Női mosdó

Táro|ó

Zsiĺriszoba

Fedett átjáró

Istá||ó

Istál|ó

Kisfedeles

Mobilboxok

Mosdó

0pciós á||óhe|yek

Raktár

Raktár

Gyógyszer raktár

Istá||ó

Istá||ó

Istá||ó

Kovács műhe|y

Kovács műhe|y

Kovács tanterem

Köz|.

Közlekedó

Labor

Labor

Labor

Terület (m2)

4,86

M,85

5,07

6,02

7,03

8,41

84,55

19,02

1,24

2022,84

19,28

22,97

26,44

7,50

7,50

3,64

2311,22

9,51

4,44

273,41

223,16

4,44

6,04

19,25

540,25

279,64

95,4'l

178,30

821,46

203,35

24,44

24,06

5,34

6,00

í 638'00

10,02

36,28

36,44

57,37

14,40

57,82

34,27

13,10

11,27

9,58

9,87
't8,03

t,HlJI
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Épĺilet

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

HO

Emelet

Fö|dszint

Fö|dszint

Földszint

Fö|dszĺnt

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Tedilet (m2)

20,92

28,39

9,74

2,66

7,28

2,76

3,98

13,89

17,04

18,45

19,62

í40'35

526,24

2,24

7,15

7,72

48,44

1185,32

3,42

I,M
18,58

2,19

1,50

7,26

7,26

9,38

20,02

20,02

20,02

20,02

20,02

20,02

1,79

1,79

í82'93

9,34

22,28

33,75

126,07

18'ĺ8
't8,55

18,55

18,55

18,55

19,09

18,55

18,55

ľ}áNI
HffiJ'

Hátsó telekhatár menti épü|etek fö|dszint összesen:

H1 Emelet

H1 Emelet

H1 Emelet

H1 Emelet

H1 Emelet

H1 Emelet

H1 Emelet

H'l Emelet

H1 Emelet

H1 Emelet

H1 Emelet

H1 Emelet

H'l Emelet

H'l Emelet

H't Emelet

Hí Eme|et

Hátsó telekhatár menti épiiletek eme|et összesen:

ts

ts

IS

ts

ts

rs

ts

ts

ts

IS

ts

ts

..#.]ŤĘ
ł.,. .:: .' 
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Helyiség neve

Labor

Labor

Lépcsőház

Mosdó

Mosdó

Raktár

Raktár

Raktár

Raktár

Raktár

Raktár

Szénatáro|ó

Takarmány (Széna + zab) Raktár

Táro|ó

Táro|ó

Táro|ó

Vizsgá|ó

Fürdő

Köz|.

Köz|.

Lépcsőház

Raktár

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

WC

Zuhanyzó

Büfé

Egybenyitható tárgyaló 16 fő

E gybenyitható tárgy a|ó 22 f ő

Eĺőtér

|roda - Lóút|evé|

|roda - Lóút|evé|

|roda - Lóút|evé|

|roda - Lóútlevé|

|roda - Lóút|evé|

|roda. Lóút|evé|

lroda - MLSZ

lroda - MLSZ

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Földszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint
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Épü|et

ts

ts

rs

ts

ts

ts

IS

rs

rs

IS

ts

ts

rs

rs

rs

ts

IS

ts

ts

rs

rs

ls
ts

ts

ts

rs

rs

ts

ts

IS

ts

rs

IS

ts

rs

ts

ts

rs

rs

IS

ts

ts

ts

ĺs
ts

IS

lstálló földszint összesen:

Emelet

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

Földszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

F<ildszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Földszint

Földszint

Földszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

Földszint

Fö|dszint

Földszint

Fö|dszint

Földszint

Földszint

Fö|dszint

Fĺjldszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Helyiség neve

lroda - MLSZ

lroda - MLSZ

lroda - MLSZ

lroda - MLSZ

lroda - MSLT

lroda - MSLT

lroda - MSLT

lroda - NL

lroda - NL

Istá|ló

Istá|ló

Istá||ó

Istá||ó

Istá||ó

Istá||ó

Istá||ó

Istá||ó

Istá||ó

Istá||ó

Istá||ó

Jártatógép

Kézi raktár

Konferenciaterem 60 fő

Köz|ekedó

Köz|ekedő

Köz|ekedő

Köz|ekedő

Köz|ekedő

MS. WC

Nyerges

Nyerges

Nyerges

Nyerges

Nyerges

Nyerges

Nyerges

Nyerges

Nyerges

Nyerges

Nyerges

Raktár

Ruhatár

Tak. szer.

Te|epvezetó

WC

WC

Terälet (m2)

18,55

18,55

't9,09

19,09

17,62

17,62

18,10

17,62

51,66

196,72

't96,93

196,94

196,94

196,94

196,94
't96,95

196,96

196,96

196,96

196,96

318,26

17,62

56,36

5,40

12,00

12,00

15,00

39,72

4,80

7,50

7,50

7,50

7,50

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

7,73

13,33

9,34

1,80

18,10

't0,08

10,08

3 330,91
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Epälet

ls1*

ls'l'
ls1.
lsl-
lslr
ls1-

ls1-

ls1-

ls1-

ls1-

ls1-

lstá||ó eme|ete összesen:*

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

KO

Kóbli fö|dszint összesen:

K1

K,I

K1

K'l

K1

Kí
Kóbli emelet összesen:

K2

K2

Kób|i lelátószint összesen:

Mindösszesen:

Helyiség neve

KözIekedő

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Szoba

Akadálym' mosdo

Bfifé konyha

E|őtér

E|őtér

E|őtér

Ffi wc

Hull.

Igazgatói doĺgozó szoba

Könyvtár - múzeum - tárgya|ó

Köz|.

Köz|.

Melegedő - pihenő

Nagyterem (Kób|i)

Raktár

Raktár

Raktár

Ruhatár

Söntés

Szem. mosdó

Szem. ö|töző

Tak.szer.

Táro|ó

Köz|.

Női wc

Apartman

Ga|éńa

Ga|éria

Tárgya|ó

Le|átó

Zenekar helye

Teililet (m2)

49,11

37,55

37,67

38,34

38,46

38,46

38,75

38,87

39,06

39,36

39,36

434,99

6,94

14,08

3,25

4,98

30,31

6,43

2,07

51,78

58,25

3,86

6,19

39,79

204,33

3,92

4,10

4,38

6,85

10,23

4,19

2,63

2,57

4,35

475,48

12,16

6,40

43,97

16,64

16,70

44,22

'140,09

170,68

51,32

222,00

1í í98'93
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Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

Fö|dszint

Földszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Fö|dszint

FĺjIdszint

Fö|dszint

Földszint

Földszint

Fö|dszint

Fö|dszint

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Le|átó

Le|átó
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2.1.3, Látványtervek
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2.1.4. Kĺizmii, úthálozat és környezetalakítás

2,1,4.1. Mllamos energia ellátás

Az új igények figye|embe véte|éve| energetikai számítást kel| végezni, és megvizsgá|ni' [ogy a je|en|eg

rende|kezésre á||ó te|jesítmény elegendö.e. Ha nem, akkor új igénybeje|entést kel| tenni az ELMU-höz' Az ELMU
transďormátor-á||omás a je|en|egĺ he|yén megmarad.

A je|en|egi 0,4 kV-os főe|osztó elbontása javaso|t, új e|osztó gyártása sztjkséges'
A meg|évő-megmaradó épü|etek a|elosztó berendezéseinek a fe|Ü|vizsgáĺata sztikséges. Sztlkség esetén bővĺteni,

vagy cseré|ni szükséges.
Érte|emszerűen az Új épü|eteknek új a|e|osztó berendezések szÜkségesek. Javaso|t mindegyik ale|osztó

berendezést saját fogyasáásmérőve| e||átni.

M i nden |eágazás új, rézerű fo|dkábe|ekke| készü|.

A két gyakor|ópá|ya részére a te|ekhatárra egy 3x100A-es csat|akozótáb|a kertjlte|epĺtésre.

Az automata |ocso|óhá|ózat, a to|ókapuk, va|amint a kút.szivatýúk részére szintén készü| betáp|á|ás.

Csat|akozó{áb|ák kerü|nek e|he|yezésre a rendezvénysátor és a hátsó parko|ó részére is.

2.1.4.2. Külsővil|amos berendezések

A je|enlegi térvi|ágítás áttervezése szükséges - az ingatlanon be|ü|i áta|akítások miatt - új, korszerű,

energiatakarékos lámpatestekkel. Újtérvi|ágítás készü| mind a parkban, mind a parko|okban.

Központi biztonságtechnika (videó- és riasztórendszer) |étesítése szÜkséges.
Díszkivi|ágítás kiépítése'
Informatikai és te|ekommunikációs rendszer, biztonságtechnika, hangosĺtás, (Leíľás, a|aprajz);

2.1.4.3' Vízellátás

Úi tűzi-, haszná|ati és |ocso|ó vízhá|ozat kié pítése

Meg|évő öntöző-, i||. csapadékviz |ärozó átépĺtése, |efedése. A zárt tározoba kerü| bevezetésre a fúrt kút á|ta|

terme|t víz, ĺ|l. a kis fede|es |ovarda csapadék vize. A tározóbó| a fe|es|eges öntözővíz tú|fo|yóva| kenjl a

csatornába bevezetésre'

2.1.4'4. GsatornŁás

Új szennyvíz- és csapadékvizhá|ozatkiépítése, ame|y a te|ken be|ü| egyesĺtett rendszerű.

A szemé|ygépkocsi parko|ó, i||. a kamion parko|ó csapadékvĺzét o|ajfogó mütárgyon keresztü| vezetjük a

há|ózatba.

2,1,4,5. Gázellátás

Úi gaznav:zat kĺépítése. A te|ken be|ü|i há|ózat e||átja a főépü|etet (,,Kób|i), az istá||ókat, a nagyfede|es ĺovardát és

a ko||égium épÜ|et egyÜttesét.

2.1.4.6' Útepĺtes

- Meg|évő töredezett, rossz á||apotú beton, kockakő, térkő és mart aszfa|t burko|atok elbontása.

- Tehergépkocsi forga|omra méretezett térkő (8 cm) köz|ekedő út, i||. szemé|ygépkocsi parko|ó burko|at kiépítése
(A parko|ók burkolatának kiépĺtésénélfe|haszná|ásra kenj| a terti|eten kibontott kockakő.)

- Gya|ogos forga|omra méretezett térkő (6 cm)járda burkolat építése.

- Kamion forga|omra méretezett zúzot|kő parko|ó burko|at építése.

- Lovag|ó pá|ya szakaszok kia|akítása a tervezett koncepció a|apján, az egyes e|bontásra kerü|ő burko|atok

- he|yén (zúzottkő a|építmény, homok fe|építmény).

2.1.4.7. Parko|ás

Az ingat|an Kerepesi úti bejáro1átó| ba|ra, ĺ||. jobbra kerüĺnek kia|akításra a szemé|ygépkocsi parko|ók. A
szemé|ygépkocsi parko|ók 8 cm vtg. térkő i||. kiskockakő burko|atta| éptl|nek ki. A kamionok és tehergépkocsik
parko|ása részére a je|en|eg mart aszfa|t burko|atú terü|et kerü| vég|eges zúzottkő burko|atta| kĺépítésre.
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2.1.4.8. Parkosĺtás

- A burko|at|an fe|ü|eteken termőföld terítés (20 cm), füvesítés

- A park terü|etén intenzív cserjésítés, fásítás, va|amint automata |ocso|ó há|ózat kiépítése

- Az istá||ók fe|ett a 2. ütemben extenzív zö|dtető készrj|, i||etve a le|átók e|őtti fasor kivágásra kerü|, mert a |ehu||ó

|omb tonkreteszi a négyévszakos versenypá|yát. Pót|ásáraszárazságtűrő örökzo|d növény (p|. Leyland ciprus)
ü|tetése javasoĺt.

2.1.5. Köľnyezetvédelem

łz Úilat Mérnökiroda Kft. megbízta a jogosítvánnya| rende|kező TOPPED|oN Kereskede|mi és Kornyezetvéde|mi
Szaktanácsadó Kft..t, hogy a Nemzetĺ Lovarda (Budapest Vl||.) tervezési programjához készítsen
kornyezefuéde|mi kockázatokra és fe|adatokra szó|ó munkarészt. A szakvé|eményben a tervezési program

környezetvéde|mife|adataira és a kockázatokra kívánja fe|hívni a figye|met a bontás és a kivite|ezés fázisaiban'
A szakvé|eményt Weiner Lász|ó okĺ. vegyész, ok|. kömyezetvéde|mi szakmérnök, kornyezetvéde|mi szakértő
BPMK 01.7918, szakértőiengedé|y: SZKV.1.1., 1.2.,1,3. készítette 2013' oKóberében.

2.1,5.1. Bontás

2.1.5.1.1, Levegőtisztaság.védelem
Az épÜ|etek bontása során képződő pozás okozhat diffúz szennyezést, kü|önösen azbeszt tarta|om és az
eset|egesen meg|évő akár más veszélyes hu||adékok esetén ke|| a techno|ógiai fegye|met maximálisan betartani.
A bontás során kerülni ke|| az épti|et törme|ékének a technoĺógiai |ehetőséget megha|adó pozását, a |evegő
szennyezettséget eredményező techno|ógiák, az e|avult munkagépek és szál|ító eszközök a|ka|mazását és
haszná|atát. Lehetőség szerint vízpermet haszná|atáva| ke|| csökkentenĺ, minimá|isra mérséke|ni a diÍÍÚz
|égszen nyezés mértékét.

2.1,5.1.2. Szennyvízkezelés
A terü|et szenny- és csapadékvizeĺnek az elvezetésére egyesített rendszerű csatomahálózat á|| rende|kezésre,

ame|y a főváros csatornahá|ózati rendszerének része. A bontás során a munkát végzők kommuná|is szennyvizeit
vagy a közcsatornára ke|| kötni vagy mobi| i|ĺemhe|y haszná|atát ke|| biztosĺtani.

2.1'5.1.3. Hulladékkezelés
KÜlönös figyelemme| ke|| vizsgá|ni a bontandó épü|etek és közművek anyagát (fe|tehető|eg azbeszttarta|mú
tetőpa|a, eternĺt csatorna). Azbeszttarta|om bontása esetén a 2612000' (|X.30') EüM rende|etnek megfe|e|ően a
bontási munkatervet ke|| készíteni és jóvá ke|| hagyatni az ANTSZ-sze|, i||etve be kel| nyújtani az i||etékes

Környezetvéde|mi Fe|ügyelőségnek. A bontási hu||adékot duplafalú po|ieti|én zsákokba vagy zárt konténerekbe ke||

e|he|yezni, majd veszé|yes hu|ladék szá|lításáva| és kifejezetten azbesztmentesítésse|fog|a|kozi cég bevonásával
veszé|yes h u||adék|erakóba szá||ítani.

A hu||adékok fe|soro|ását és EWC kodját a 1612001' (V|l. 18') KöM rende|et e|őírásai aĺapján ke|| megadni, a
veszé|yes hu||adékokkaI kapcsolatban
a veszé|yes hul|adékokri|szó|ó 98/2001. (V|. 15.) Korm. rendelet
a veszé|yes hu||adékokkal kapcso|atos tevékenységek végzésének fe|téte|eĺrő|, a hu|ladéko|ajok keze|ésének
rész|etes szabá|yairó| sző|ő 412001 , (||' 23.) KöM rende|et
az azbesztlaĺ|a|om miatt a fog|a|kozási eredetÜ rákke|tő anyagok e||eni védekezésrő| és az álta|uk okozott
egészség károsodások mege|őzésérő| sző|ő 2612000. ( lX. 30.) E ü M rendelet
e|őírásai szerint ke|| e|járni'

A 4512004, (V||. 26.) BM-KvVM együttes rende|et az építési és bontási hu||adék keze|ésének rész|etes szabá|yairó|
e|őírja a mennyiségi küszöb értékeket, melyek ismeretében a 19112009' (|X. 15.) Kormányrende|et 5' számú
me||ékletében megadott bontási hu||adék nyi|vántartó |ap kitö|tése köte|ező'

2.1.5.1.4. Talaj'talajvíz
A fö|dmunkák során eset|egesen tapaszta|t ta|aj-, talajvíz szennyezettségre uta|ó nyom esetén értesĺteni és
körÜ|határo|ást e|végezni szükséges. Az esetleg meg|évő humuszréteget a későbbi fe|haszná|ás miatt deponá|ni
ke||. A bontás során kerü|nĺ kel| a ta|aj, és ezáĺta| eset|egesen ta|ajvíz szennyezettséget eredményező
technológiák, az e|avu|t munkagépek és szá||ító eszközök a|ka|mazását.
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2.1.5.2. Kivitelezés

2.1.5.2.1. Levegőtisztaság.védelem
Energiaterme|és
Az épü|etek gáz a|apú hőenergia (fűtés, me|egvíz, hűtés) előá||ĺtásának, ĺ||etve e|ektromos energia e||átásának
|egaĺább részben megúju|ó, zö|denergiává történő átá||ítását cé|szerű vizsgá|ni.

Vendéglátás
A vendéglátó egység (me|egkonyhás bĺifé) műkodéséné| o|ajokbo| és zsírokbó| va|amint az egyéb é|elmiszerekbő|

a hő hatására képződő szi|árd anyagok (korom, pernye) örvénykamrás szűrőbetétes ernyős e|szívók alka|mazása
koteIezÔ.

Kovácsmiihe|y
Megfe|e|ően méretezett e|szívó és |evá|asztó rendszerre| ke|l csökkenteni a különfé|e gáz- és szi|árd
szennyezőanyagok emisszioját.
Laboratórlumok
A kü|önfé|e rende|tetésű |aboratóriumok vizsgá|ati módszereinek ismeretében ke|| kia|akítani a megfe|e|ő e|szívó
és |evá|asztó rendszereket.

2.1.5,2.2. Szenny. és csapadékvĺz kezelés
Az épü|etekné|

- fekáliás kommuná|is szennyvizek

- keze|ést, e|őtisztĺtást igény|ő techno|ógiai szennyvíz

- csapadékvíz
ke|etkeznek, me|yeket a szükséges előtisáítás után kenj|het csak közcsatornába,
Kommunális
A fürdőkbő|, mosdokbó|, Wc-kbő| kikerü|ó kommunális szennyvizekkeI a he|yszínen környezetvédelmi
szempontbó| nem ke|| fog|a|kozni.
Technológiai
Büfé: A büfében ke|etkező szennyvizek zsírra| és o|ajja| szennyezettek |ehetnek, ezért megfelelően méretezett

he|yi zsír- és o|ajfogó berendezésen át vezethető csak a közcsatornába.
Laboratóriumok: A kü|önfé|e rende|tetésű |aboratóriumok vizsgá|ati módszereinek ismeretében ke|| kia|akítani a
megfe|e|ő szennyvíz előtisztíti-, esetleg Ievá|asztó rendszereket.
Lótartás: A szakhatóság á||ásfog|aĺásában e|őírja, hogy az istá||ón kívü|i lótartás a ta|Ąuiz nitrát és ammónia
szennyeződését növe|heti, ezérta karámok és a |ovas pá|ya ta|ajszerkezetét úgy ke|| kia|akítani, hogy a kü|önfé|e

trágya ne keveredjen az a|ta|ď1ja|'

csapadékvíz
Tetők: A tervek szerint |esz o|yan éptJ|et, me|yen úgynevezett zĺj|dtetőt a|akítanak ki' A többi éptj|et tetejérő|

|efo|yó csapadékvizek összegyÜjtésének és |ocso|ásra torténő feIhasználásának |ehetőségét vizsgá|ni érdemes'
Parkolók, utak: A szi|árd burko|atú utakró| és a parko|ókró| összegyűjtött csapadékvizek csak megfe|e|ően

méretezett, a 18/1996 (V|. 13') KHVM rende|et, a vízjogi engedélyezési e|járásról, e|őĺrásait betartó o|aj- és
homokfogó műtárgyon vezethetők' Az így megtisztított csapadékvíz |ocso|ásra torténő fe|haszná|ását vizsgá|ni

érdemes'

2.1.5.2.3. Hul!adékkezelés
A hu||adékok fe|sorolását és EWC kódját a 1612001' (V||. 18.) KöM rende|et e|őírásai a|apján kel| megadnĺ, a
veszé|yes hu||adékokkaI kapcsoIatban

- a veszé|yes hu||adékokró|szó|ó 98/2001' (V|. 15.) Korm. rende|et
_ a veszé|yes hu||adékokka| kapcso|atos tevékenységek végzésének fe|téte|eirő|, a hu||adéko|ajok keze|ésének

rész|etes szabá|yairóĺ szo|o412001, (||. 23.) KöM rende|et

- az e|emek és akkumulátorok, i|letve hu||adékaĺk keze|ésének rész|etes szabá|yairó| szó|ó 9/2001. (|V. 5.) KöM
rendelet

e|óírásai szerint ke|| e|járni' A jogszabá|yok érte|mében a hu||adékokka| kapcso|atos feĺadatok és az ezze| járó

kö|tségek a hu||adék tuĺajdonosát terhe|ik. |smeretĺen tu|ajdonos esetén a terÜlet tu|ajdonosa vá|ik kÖte|ezetté. A
hu||adékok e|szá|lítását csak Kornyezefuéde|mi Főfe|ügyelőség engedé|yéve| rende|kező szakcég szá||íthatja e|

befogado nyilatkozat mellett.

Kivitelezés
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^4512004. 

(V||. 26.) BM-KvVM együttes rende|et az építésiés bontási huĺ|adék keze|ésének rész|etes szabá|yairó|

e|őírja a mennyiségi küszöb értékeket, melyek ismeretében a 191/2009. (|X. 15.) Kormányrendelet 5. számú
me||ék|etében megadott építési hu|ladék nyi|vántartó |ap kitö|tése köte|ező.

Uzeme|tetés
Az üzeme|tetés, karbantartás során mind kommuná|is, mind kü|ön|eges keze|ést igénylő, mind pedig veszé|yes

hu|ladék ĺs képződik' A hu|ladékok gyűjtését az e|szá|lítást végző hatósági engedé||yel rende|kező szakcégge|

tortént egyeáetés a|apján egyeztetett gytijtőedénybe munkahelyeken va|amint kü|ön az épü|eten be|ü| és kívü|, a
jogszabá|yoknak megfelelően kialakított gytijtőhe|yen végezhető. A |aboratóriumi és a konyhai hu||adékot az eťre

rendszeresített speciá|is hu||adéKáro|ó edényekbe ke|| gyűjteni. Az üzeme|tetés során képződő hu|ladékokka|

kapcso|atos jogszabá|y, a 16412003. (X' 18.) Korm. rende|et a Hu||adék |nformációs Rendszer e|óírásai szerint
(KAR Ugyfé| és KAR Te|ephe|y) ke|| az üzeme|tetőnek beje|entkezni és adatot szo|gá|tatni az i||etékes

Környezetvéde|mi Fe|ügyelőséghez'
Különleges kezelést igénylő hulladék
Trágya: A |ovardában a |ovak a|att a|omanyagként á|ta|ában sza|mafé|ék haszná|ata e|őirányzott, e|őnye a

trágyakeze|és szempontjáboĺ az, hogy a trágya könnyen e|távo|ítható és a ke|etkező húgy|ét a sza|ma egybő|

fe|szívja. A trágyáva| szennyezett a|mot |ega|ább naponta egyszer kel| cseré|ni, friss a|omanyagga| póto|ni. A
trágyát a fedett és szivárgásmentes zárt trágyatárolóba kel| szá||ítani, így a trágya nem ázik meg és meggáto|ja az
eset|eges trágya|é szivárgást és a ke|etkező szagok terjedését. A zárt tárolóban torténő táro|ás esetén a
tűzrendészeti kockázat is kisebb' Fontos, hogy az a|mos trágya közé nem kenj|hetnek egyéb anyagok, mint á||ati

hu||ák, gyogyszerek, vegyszerek, növényvédő szerek, vagy csomago|oanyagok és egyéb veszé|yes hu||adéknak

minősü|ő anyagok, tárgyak sem,

csomagolóanyagok: Az üzeme|tetés csomagolási hu||adékot is eredményez, me|yeket |ehetö|eg sze|ektíven
(papír, műanyag, üveg, fémdoboz) érdemes kezelni, szükség szerint bá|áznĺ a szakcégge| történő e|szá||ításig.

Kommunális hulladék
A képződő kommuná|is hul|adékot |ehetőség szerinti sze|ektív gyűjtést kovetően cé|szerű tömöríteni a szakcéggel
történő e|szá||ításig'

2'1.5.2.4. Talaj' ta|ajvíz
A fö|dmunkák során eset|egesen tapaszta|t ta|aj- ta|ajvíz szennyezettségre uta|o nyom esetén az i||etékes hatoság

értesítését és a körü|határo|ást eĺvégezni szÜkséges. Az eset|eg meg|évő humuszréteget a későbbife|haszná|ás
miatt deponá|ni ke|l' A bontás során kerrjlni ke|ĺ a talaj és ezá|ta| eset|egesen |a|Ąviz szennyezettséget
eredményező technológiák, az elavu|t munkagépek és szá||ító eszkozok a|kalmazását.

2'1,6. Tĺialédelem

az 55l2012'(X.29.) BM rendelette| módosított 2812011 (|X'6.) BM rende|ette| kiadott országos Tűzvéde|mi

Szabáĺyzat ( továbbiakban: OTSZ ) a|apján, a Nemzeti Lovarda 1087 Budapest, Kerepesi út 7. 38829/5 hrsz. és
38826 hrsz. szám a|atti |ovas isko|a megnevezésú ingat|an fe|újításához, áta|akításához.

2'1.6.1. A létesítmény tűaleszélyességi osztályba soro!ása

,,D'' (mérsékelten trjzveszé|yes), mivel az épü|etek, |eendő tĺÍzszakaszok a fenti tűzveszélyességi osztályba

soro|andók.

2,1,6.2. Az épületek tiizál|ósági fokozatai

A meg|évő épü|etek épü|etszerkezeteit figye|embe véve l|. és |||. tűzá||ósági fokozatba tartozó épü|etek vannak,

Javasolom az új épü|eteket ||. tÜzá||ósági fokozatba tartozó épÜ|etszerkezetekbő| tervezni, va|amint a meglévő

épületek fe|újítása során egyes szerkezetek tűz e||eni véde|mét (p|. acé|szerkezetek és hagyományosan ácsolt
faszerkezetek).

2.í.6.3. Tiizszakasznagyságok

A |étesítményen belÜ|, rende|tetés szerint, a tiĺzszakaszok nagysága a rende|tetés, magasság és az
épü|etszerkezetek tűzá||ósági fokozata szerint az a|ábbi:

'ď#a.. ,*i:-- ._ a
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Többszintes épü|etek (|egfe|ső haszná|ati szint 13,65 méter a|att )

||' ttizáĺ|ósági fokozat
Szá||ásjellegű épület 6 000 m2

Mezőgazdasági (á||attartó) korlátlan m2

lroda 6 000 m2

Sport|étesĺtmény í2 000 m2

| | |. tűzál|ósági íokozat
2 000 m2

12 000 m2

4 000 m2

6 000 m2

Amennyiben a fenti épü|etek ttjzszakaszai te|jes koľti véde|emmel (beépített automata tűĄe|ző és o|tóberendezés)
vannak e||átva, akkor a fenti túzszakasz méretek 100%-ka| növelhetőek. A nagyfede|es és kĺsfede|es osszekotése
akkor |ehetséges, ha az épti|et- szerkezetei minimum |||. tűzállóságĺ fokozatba tartozik, mive| |V. tűzá||ósági
fokozatban a tűzszakasz megengedett nagysága 3000 mz, míg az összenyitássa| a tűzszakasz majdnem 4000 mz.

2.1.6.4. Tĺiztávolságok

A fenti többszintes épü|etek közt minimum 4 méter, maximum 16 méter a ttiztávo|ság e|őírás, azonban a pontos

tűztávo|sági méretet, az épü|et építészeti és ttjzvéde|mi je||emzöi alapján, az i||etékes tÚzvéde|mi szakhatóság
á||apítja meg (várhatóan 7-10 méter közt). A tÜztávo|ságot e|sősorban az újonnan |étesítendő épü|etekre ke||

vonatkoztatni.

2.í.6.5. Tĺizoltási fe|vonulási út tĺibbszlntes épületek estében

A tűzo|tóság számára köz|ekedési utakat és terü|eteket szükséges biztosítani az építményekhez a tüzo|tó
gépjárművek nem rendszeres koz|ekedésére.

2.í.6.6. oltóvĺz

A megadott adatok a|apján az összenyitott nagyfede|es és kisfedeĺes sportcsamok a |egnagyobb a|apteľü|etű, és
tény|egesen kb' 4000 m2, ami után 3600 |/perc kü|ső, és 300 |/perc be|ső o|tóvíz intenzitás ke||' Amennyiben a
vezetékes víze||átásró| nem te|jesen biáosítható a szükséges |Úzivíz, és esetleg tÜzivíztároző |étesü|, akkor a
vĺzmennyĺséget 1,00 keresztül ke|| bĺztosítani a tűzterhe|ési (400 MJ/m2 a|att) érték a|apján. A sportcsarnokon
kívü|fałitűzcsapokat ke|| beépíteni minden 1000 m2 fe|etti tűzszakaszban.

2.1.6.7. Beépítetttűzvédelmi berendezések

Automata |űzje|ző berendezés beépítése köte|ező 20 fő fe|etti szá|lásépü|etekben és az 500 m2-né| nagyobb
a|apteni|etű többszintes ĺrodaépÜ|etekben. Ettő|függet|entj|javaso|om atűĄe|ző beépítését azokban az éptJ|etben

aho| nagyobb értékek, |ovak |esznek e|he|yezve. BeépÍtett o|tóberendezés (sprink|er) beépítése nem köte|ező.

2.1.6.8. Kiĺirítés, hő és fÜstelvezetés

Az épü|etek kĺürítésiné| számításba vett zárt köz|ekedőinek, amennyĺben szükséges, hő. és füste|vezetését
biáosítani ke||. Az újonnan kia|akítandó 1408 fős le|átót, és a tűaĺéde|mi szakhatósággal egyeztetett
veszé|yeztetett tenj|etet 4 percen be|ü| e| ke|| hagyni, amelyet számítássa| igazo|ni szükséges' 1000 nézőként 2'50
méter széles menekü|ési |ehetőség (köz|ekedő lépcső stb...) sztJkséges, tehát az osszes nézőnek minimum 3,52
méter. A menekÜ|ési |ehetőségek egymás köái távo|sága nem |ehet kevesebb, mint 50 méter.

Az 1200 m2.né| nagyobb csarnoképti|etekné| hő- és füste|vezető rendszert ke|| beépíteni, me|y az összekötött
nagyfede|es és kisfede|es épÜ|eteket érinti, kü|onös tekintette| arra, hogyha fe| lesz újífua kéńeti a tűzvéde|mi
szakhatóság a |étesítését'

Papp János
tűzvédeImi mérnök, szakértó
szakértóĺ szám: |.099/2008
kamarai szám:01-14717
telefon: + 36 30 9689 603

2.2. Tervezési prooram múszaki meoie|enĺtése
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2.2.1. Területfejlesztési lehetóségek vlzsgálata

2.2.1.1, lngatlan megköze|ítése

Je|en|eg az ingat|an megkoze|ítését a Kerepesi útifőbejárat, i|l. a Lóvásár utcaĺ gazdasági bejárat |átja e|.

Köz|ekedési igényként merü|fe| a centrum irányába torténó kihajtás lehetősége, ame|y a je|en|egi bejáratok melĺett

nem biztosított, i|l. megkoze|ítése körü|ményes'
Az Aréna terij|etén |évő gazdasági feltáró út Kerepesi úti csomópontjábó| a centrum irányába történő kihajtás

lehetösége adott' Az ingat|an fe|tárásának |ehetősége biáosĺthato az emlĺtett Íeltáro utra történö csat|akozás
kiépítéséve|, amelynek jogĺ he|yzetét Megrende|őnek tisztáznia ke|l.

2.2.1.2. lnfrastruKúrafejlesztés

Rész|etezését |ásd a 2'1. fejezetben, vaĺamint a tarta|omjegyzék szerinti terv|apokon.

2.2.1.3. A tervezett fejlesztés szabályozás.modosítást i génylő aspektusai

Az alábbi táblázatban osszefog|a|tuk a tervezett beépítési paramétereket egy fe|téte|ezett te|ekosszevonás után

|étĄövő egyesített te|ek terü|etére vetítve.

HRSz. ???? Tervezett 2. ütem betartható értékei Szabá|yozási terven módosítandó:

A telek terü|ete: 44 533,00 mz Te|ek egyesítése, ehhez pedig a két te|ek

kĺjzötti övezeti határ megszüntetése
szükséoes!

t0,00 = 110.25 mBf

J0KESZ szeńnti övezeti besoro|ás: Szabá|yozási terven az övezet a beépĺtésĺ
paraméterek betartása érdekében
módosítandó!

Beépítési mód: Szabályozási terven az épĺtési he|y a
tervezett á|laoothoz ioazítandó!

Beépĺtett teniIet: '10 892,00 mz

Beépĺtettség: 24,45T0 Szabá|yozási tervben a maximális
beépíthetőség a tervezett á||apothoz
ioazítandól

osszes nettó a|apterü|et: '11 198,00 mz

Bruttó szintteniIet: 13 249,00 m2

Szintterü|eti mutató: 0,30 Szabá|yozási tervben a maximá|is

szintterü|eti mutató a tervezett á||apothoz
ioazítandó!

tsszes zöldfe|Ü|et: 14770.00n2

Zö|dfe|ü|et mértéke: 33,16 % Szabá|yozási tervben a minimá|is

zö|dfe|ü|et mértéke a tervezett á||apothoz
ioazitandő|

Parko|óheIy igény: '152 db

Epĺtménymagasság: a legmagasabb épület esetében
kb.13m

Szabá|yozási tervben a maximá|is

építménymagasság ne |egyen kisebb, mint

a tervezett á||apot szerinti.

Terepszint alatti beépítés mértéke: 0,00 Tervezési program szerint nem re|eváns

érték, mert terepszint a|atti beépítés nem
tervezett.

L'.-
n''#*ł

-*ĺłips* 
NEMZET| L.VARDA TERVEZÉ.| PR.GRAM

PLANl
łrffiftÚs

2013. oKTTBER älH'ř72



2.2.1.4. Parkolásimérleg

Tervezett állapot

Követe|mény:

loTEK4.M....l
Alaptenilet:

Í??1'l- l -

36,28

36,Ą4

57,37

196,72

196,93

196,94

196,94

196,94

í96'94
í96'95
196,96

í96,96
í96,96
í96'96
95,41

178,30

203,35

Á||ások:

143

20

13

összesen:
176

1/egys.

I
.t0

t14.1-
1120n2

51,78

18'í8
18,55

18,55

18,55

18,55

19,09

18,55

19,55
'18,55

18,55

19,09

19,09

17,62

17,62

18,10

17,62

51,66

t4.l-
115m2

39,79

10,23

tĺ.].
1llak. Íh. 1/500m2

254
23

299

15

928

tsszesen:
Parkolóhe|y.
szükséglet:

398,25 50,02

20 db íí db

0 19 1519

db í9 db 102 db

2773,35

db

0

db

TényIeges paľkolóhely szükseglet (Meg!évő parkolóhely.szĺikségIet. Tervezett
parko|óhely.szü kseglet):

í52 db

39 db

l*.
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2.2.1,6. Zöldfelület.számítás

HRSZ: 38829/5 + 38826 TERvEzErľ
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2,2,2. Aberuházási cé|okelőzetes megvalósĺthatóságivizsgálata

A beruházási cé|ok előzetes megva|ósíthatósági vizsgá|ata az alábbĺfő témakörokettaĺ|a|maua:

- A'zÚjversenypá|yák megépítésének és finanszírozásának bemutatása költségvetésifőtételekke|

- A fede|esek fe|újításának és Íinanszkozásának bemutatása ko|tségvetésifőtételekke|

- A meg|évő fede|esek átépítésének, bővĺtésének bemutatása ko|tségvetésifőtéte|ekkel

- A versenypá|yák, fede|esek üzemeĺtetósóhez, karbantartásához szükséges gépek' járművek, eszkozök, stb.

beszezési kö|tségeinek fe|mérése és bemutatása ko|tségvetési főtéte|ekke|

- A díjugrató versenyeken haszná|t nemzetkozi színvona|ú akadálypark, kije|ző rendszer, hardware és szof|ver

beszezési kö|tségeinek fe|mérése és bemutatása kö|tségvetési főtételekke|

- A |ovak e|he|yezésére szo|gáló boxok, istá||ók és a bértartást kiszo|gá|ó ingat|anrészek, fe|újítási és kapacitás

bővĺtési lehetőségének feImérése, bemutatása kö|tségvetési főtéte|ekkel

- A parko|ási kapacitás bővítési |ehetőségének fe|mérése, bemutatása kö|tségvetésifőtéte|ekke|

- A versenyzők, nézők kiszo|gálásának színvona|át növe|ő infľastruktúra fe|újítási (útburko|at fe|újítása' útvona|ak

kijelö|ése, ki- és behajtás kiépítése, parko|ó, ö|tözök, nézőtér, zsürikocsi, kozosségi terek, egyéb he|yiségek,

stb.) lehetőségének feImérése, bemutatása kö|tségvetési főtéteIekkeI

- A |ovas társszervezetek valamint keľeskede|mi és szo|gá|tató központ e|helyezése érdekében az ingat|an

bővítési és korszerrjsítési |ehetőségének felmérése, bemutatása ko|tségvetési főtéte|ekkeI

- A rendkívi.i| magas közüzemi ko|tségek csokkentése érdekében a víz, csatorna, gáz, e|ekromos és fűtési

rendszer korszerűsítési és a zo|denergia fe|haszná|ási |ehetőségének fe|mérése' bemutatása kö|tségvetési

főtételekkeI

- Az ingat|an teljes fe|újítási, átépítési, bővĺtésĺ ĺehetőségének fe|mérése, bemutatása ko|tségvetésifőtéte|ekke|

- A bértartásban bekövetkező szezoná|is ingadozások csökkentése, a Íinanszĺrozás jobb tervezhetősége

érdekében jártatogép (be|ső futószáras karámma|) és futószáras karám, i||etve egyéb szolgá|tatások

fe|téteIeinek megteremtési lehetőségének feImérése és bemutatása ko|tségvetésifőtéteIekkeI

- Az e|mé|eti oktatás ĺnfrastruktrirĄának kiépítését biztosító oktatás- és tudáscentrum megteremtésének

fe|mérése és bemutatása kö|tségvetési főtételekke| (2. ütem e|őkészítése)
_ A műemléki épü|eteken a szükséges fe|újítások fe|mérése és bemutatása ko|tségvetési főtéte|ekke|

- A |ovasturizmus elősegítése érdekében szá||áshe|yek kia|akítási lehetőségének fe|mérése és bemutatása

kö|tségvetési főtéteIekke|

- Parkosítás, zö|dterü|etek, koz. és díszkivilágítás kĺépĺtésének, bővĺtési |ehetőségének fe|mérése és bemutatása

kö|tségvetési fótéteIekke|

- A vagyonkeze|éshez, karbantartáshozés az üzeme|tetéshez szükséges va|amennyi gép, jármű, eszkoz, bútor,

műszaki há|őza|, rendszer, stb. beszezésének, kiépítésének fe|mérése és bemutatása ko|tségvetési

főtételekkeI

PIáNT
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3. A beruházás becsü|t költségeinek ĺisszegzése
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4. A beruházás feladatainak ütemezése

4.1. A tervezésl proqramot követő mérnöki te|jesítések érte|mezése

4,1.1, Tervezés

Tárgy: Engedélyezési, bontási, eljáráshoz szükséges építészeti mĺiszaki tervdokumentáció összeállítása'
i|letve a kivitelezésre és kivitell tervdokumentáció elkészÍtésére vonatkozó közbeszezési eljáráshoz
sziikséges aján|atkérésitervdokumentáció műszaki mel|ék|etének elkészítése
A kiíró á|ta| rendeĺkezésre bocsátott tervezési program és a meg|évő éptiIetekre vonatkozo fe|mérési

dokumentáció a|apján tervező elkészíti a31212012 (X|.8) kormány rendelet szerintiépítési, bontásiengedé|yezésĺ
mrjszaki dokumentációt, és a szükséges szakhatósági a|átámasztó dokumentációt a rende|et 5. i||etve 8' sz.
me||ék|ete szerinti tarta|omma|. E|készĺti továbbá az engedé|yezési e|járássa| éńntett épÜ|etek

tervdokumentáciojában fog|a|t építés.szere|ési munkák és az engedé|yezési e|járássa| nem éńntett épü|etek

felújĺtására vonatkozó kivite|ezésre és kiviteĺi tervdokumentáció, és a szÜkséges 31a2u2 (X|.8) kormány

rende|etben nem szerep|ő engedé|yek beszezéséhez szÜkséges dokumentáció e|készítésére vonatkozó

közbeszezési e|járás aján|atkérési tervdokumentáció mrjszaki me||ék|etét képező dokumentációt (múszaki |eírás,

tervezési program és/vagy 31a2u2 (X|.8) kormány rende|et 8. sz' me||ék|etében rész|etezett engedé|yezési

szintÚ tervek és kikás)

4.1.2. Tervezés felügyelet, terv és kiiltség ellenőzésl mérniiki szolgá|tatás

Tárgy: Tervezés felügyelet, az engedélyezési illetve kiírásl tervdokumentáció és kiírás ellenőzése,
költségkontroll, határidó időkontroll: (Engedé|yezésiteľezésifázis a|att)

Megbízott e|készĺti a projekt tjtemtervét, az engedélyezési terv készítésifázisvégén kozbeszezési eljárás fe|téte|ei

figyeIembevéte|éveI aktuaIizálja az ütemtervet.

A tervezés részletes Ütemterve szerint koordiná|ja a tervezésiÍo|yamatot.
Koordinálja a mŰem|ék épü|et vonatkozásában az építéstörténeti kutatási dokumentáció e|készítését, egyéb épÜ|et

diagnosztikai vizsgá|atokat, a bontássa|, Íe|tárássa| járó vizsgá|atok he|yszíni megva|ósítását, a szükséges

heIyreál|ítást.
Hatósági, szakhatósági, szo|gá|tatoi egyeztetéseken szükség szerint e||átja a Megbízó mŰszaki képvise|etét,

dokumentá|ja és e||enőzi a szakhatósági, hatósági kikötések terveken történt figyeĺembevéte|ét.

E|végzi tervezési folyamat során fe|merÜ|ő a|ternatívák kö|tség becs|ését és műszaki és projekt menedzsment

szempontú összehasonlítását.
Az engedé|yezési tervdokumentáció vég|egesítése e|őtt, a tervező á|ta| szo|gá|tatott dokumentáció a|apján kö|tség

kiírást és becs|ést készít, elvégzi projektre vonatkozó köĺtség keret e||enőzését'
E|végzi az építési engedé|yezési i||etve az aján|ati tervdokumentáció tarta|mi e||enőzését (építészet,

tartószerkezet, épÜ|etvil|amosság, épü|etgépészet, közmű, útépítés szakágakban), koordiná|ja a

tervdokumentációk megbízóijóváhagyását, el|enőzi az észrevéteĺek átvezetését a dokumentáciokban.
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