Műszaki leírás
Készült a Mány, hrsz 429 szám alatti telekre tervezett egylakásos lakóépület egyszerű bejelentés
tervdokumentációjához – épület elhelyezés állásfoglalás kérelemhez
Előzmény:
Mány, Kossuth utca, hrsz 429 szám alatti belterület telek jelenleg beépítetlen, illetve egy mobil felvonulási épület
található a területen. A telek tulajdonosa (építtető), a terep lejtését kihasználva egylakásos, kétszintes - alagsor +
földszint - lakóépület építését tervezi. Az elvadult telket a tulajdonos kitisztította, az értékes akácfák megmaradtak,
az épület elhelyezésének pontosítását követően néhány fa kivágására még szükség lehet. Geodéziai felmérés
készült, a domborzati viszonyok miatt szükséges a szintvonalas helyszínrajz elkészítése. Építtető az utcai
telekhatártól kb 30-35 m-es előkerttel kívánja elhelyezni az épületet, amelyhez a falu főépítészével egyeztetés
megtörtént. Mányközség jegyzője és polgármestere nyilatkozatával támogatta a tervezett épület elhelyezést.
A tervezett elhelyezés a terepviszonyokat jobban kihasználja, az épület teraszáról a kilátás kedvezőbb, a szomszéd
melléképületei és a telekre átnyúló fenyőfái az épület elhelyezését megnehezíti illetve részben korlátozzák.
A telekhatárok földmérő által kitűzésre kerülnek. Közmű csatlakozási lehetőségek a Kossuth utcában
rendelkezésre állnak.
Építtetők - telek tulajdonosa:
név: Örsi Gergely és Szabó Ildikó
lakcím: 2060 Mány, Kossuth utca 45.
tel: +36/30 229 66 07
E-mail: orsigergely2@gmail.com
Tervezett épület helye:
Mány, Kossuth utca hrsz 429 belterület
A terület ismertetése
Övezeti besorolás: Lf1, Falusias lakóövezet
A legnagyobb beépítés mértéke: 30 %
Legkisebb zöldfelület 50%
Beépítési mód: O/K
Beépítési alapadatok:
Helyrajzi szám: 429 belterület
Megközelíthető: Kossuth utcából – aszfalt burkolatú útról
A telek területe: 3091 m2
A telek legnagyobb beépíthetősége: 1500 m2-ig 30% =450m2 + 1500m2 - töl - 3091m2-ig 15% = 238,65 m2
összesen 688,65 m2
Legkisebb zöldfelület 50% , min 1545,50 m2
Építménymagasság max. 5,00 m
Geodéziai felmérés készült – az építtető megbízásából.
Talajmechanikai szakvélemény, (talajvizsgálati jelentés) nem készült. A tervek normál talajviszonyokra és az
építést nem befolyásoló talajvíz szintet feltételezve készülnek. A telekről és az ingatlan utcarészletéről 2021.
01.16-án történt bejárás alkalmával fotók készültek.

Épület elhelyezés
Az építési telek szélessége ~15 m az előírás szerinti oldalkert, min a megengedett építménymagasság, ami jelen
esetben 5 m. Az épület telekhatárra helyezhető, azonban a szomszéd (hrsz 428) a gazdasági épületeinek egy
részét a közös (hrsz 429) telekhatártól 1,15-1.80 m távolságra építette. A tűztávolság (3 m) betartása tovább
csökkenti az épület elhelyezésére igénybevehető beépítési területet.
Egyéni elbírálás alapján kérjük a HÉSZ által meghatározott beépítési vonal és min 5 m-es előkert kialakítás alóli
felmentés és a szakhatóság engedélyt.
A tervezett építési helyen, 30-34 m-es előkerttel elhelyezett épület esetén:
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a tűztávolságok (a szomszédos épületektől) betarthatók, nem alakul ki az épület mögött nehezen
kezelhető használhatatlan telekrész. A szomszéd oldalkertjében lévő és az építési területre átnyúló
fenyőfáit az épület elhelyezése miatt nem kell kivágni.
a beépítési hely szélessége 7,83 m-ről ~10 m-re növekszik, ami kedvezőbb épületformát és alaprajzi
elrendezést tesz lehetővé.
a tervezett épület nem lesz beszorítva a két meglévő lakóépület közé. A nappali illetve terasz kert
kapcsolta sokkal kedvezőbbé, a szükséges intimitást is, megőrizve alakítható ki (távolabb a
szomszédoktól)
az épület a közúttól távol telek magasabb pontjára kerül, így a közút forgalma kevésbé zavarja a lakókat,
a kialakítandó teraszról kedvezőbb kilátás nyílik.
A tervezett épület, részben földszint alatti alagsor és a földszinti lakószinti szintjei a lejtősebb telekrészen
kedvezőbben alakíthatók ki úgy hogy az építménymagasság a HÉSZ -ben foglalt 5 m es határon belül
maradjon.
A tervezett (rajzon jelölt) építési hely a HÉSZ 8§ (3) pontja szerinti 50 m-t nem haladja meg.
A Kossuth Lajos utca képe a telken hátrább elhelyezett tájba illő lakóépülettel nem sérül, sőt a lazább
parkosított előkertel az utcakép javul.

Közművek:
Az ingatlanon közmű csatlakozásai víz, csatorna, a gáz vételezési pontok még nincsenek kiépítve. Elektromos
csatlakozási illetve vételezési pont rendelkezésre áll. A hiányzó közmű csatlakozási lehetőség az utcai
hálózatról rendelkezésre állnak, amelyet a szolgáltatókkal az ingatlan tulajdonosa bonyolít. Az épület műszaki
tervezéséhez szükséges közmű egyeztetéseket le kell folytatni.
8. § Falusias lakóterület építési övezetei (Lfl)
(3) Az Lfl jelű építési övezet telkein a beépítés mélysége kialakult, nagy telekmélység
esetén sem haladhatja meg az utcai telekhatártól számított 50 m-t,
(7) Terepszint alatti építmények elhelyezése a maximális beépíthetőség + 10% mértékéig
engedélyezhető.
(8) Az építési övezetekben az épületeket igényesen, tajba illő módon, kizárólag
magastetővel (30-45° közötti hajlásszöggel) szabad kialakítani. Az épületeket a terepre
kell illeszteni, feltöltésen épületet elhelyezni nem szabad.
Követelmények:
Az épülettel szemben támasztott követelmények feleljenek meg a nemzeti előírásoknak,
jogszabályoknak és szabályzatoknak.
Az épület elhelyezés során figyelembe kell venni az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelet 3. melléklet 1. táblázata szerint a NAK mértékadó kockázati osztályba sorolt épületek közötti
tűztávolság 3,0 m.
Épület szerkezet:
Alapozás normál talajviszonyokat feltételezve készül. Talajvizsgálati jelentés nem készült, az alapozási mód
megválasztásánál nagy jelentőségű a talajvizsgálati jelentés. Az alapján lehet meghatározni a leggazdaságosabb
alapozási módot és elkészíteni a statikus terveket. a talajvizsgálati jelentés beszerzése a megrendelő feladata.
Épület külső főfalai Porotherm N+F 30 cm-es főfal 15 cm hőszigeteléssel (U=0,17 W/m2K). Alagsori és lábazati
falak beton zsalukő 30 cm vtg. Belső teherviselő főfalak Porotherm 30 N+F, válaszfalak 10 cm vastagságban
Porotherm kerámia válaszfallapok. Födém előregyártott Porotherm rendszerű. Zárófödém hőszigetelés 30 cm.
Fedélszék hagyományos fenyő fűrészelt gerendákból készül, tető héjazat beton cserép.
Tető a HÉSZ alapján 30 O - 45 O hajlásszögű magastető, amelynek a pontos értékét a vázlattervek alapján
határozunk meg. Homlokzati nyílászárók műanyag szerkezetűek, 3 rétegű üvegezéssel készülnek.
Mány, 2021 január 28.
……………………………………………….
Szabó Zoltán
tervező. É3 07-0253, 2065 Mány, Zrínyi utca 12.
tel: +36 30/525 56 53, e-mail: szabo.zoltan@many.hu
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