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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alulírott Sajtos-Grand Gabriella építész vezető tervező É/1 01-4804, (1025 Budapest, Krecsányi u 18.) 
nyilatkozom, hogy a Budapest V. Papnövelde u. 2 szám alatti műemlék épület tetőfelújításának jókarbantartási 
tervdokumentációjával kapcsolatban: 
 
- a dokumentációban foglaltak teljesítik az OTÉK 50. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott követelményeket. 
 
- a 39/2015 (III.11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a műemléki érték megőrzésével összefüggő 
jogszabályban meghatározott követelményeket betartottam és ezen szempontokat érvényre juttattam. 
 
 
 
 
 
Tervezéssel érintett helyrajzi szám: 24013 
 
azonosító szám: 15345 [577] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2020.12.18.        Sajtos-Grand Gabriella 
          építész vezető tervező 
 



TERVDOKUMENTÁCIÓ TERVJEGYZÉK  
 
 
TETŐ FELMÉRÉSI TERVE: 

 

 M01  Meglévő állapot - Tetőtér födém m=1:100 

 M02  Meglévő állapot - Tetőtér fedélszék m=1:100 

 M03 Meglévő állapot - Tetőfelülnézet m=1:100 

 M04  Meglévő állapot - Metszetek m=1:100 

 

 

JÓKARBANTARTÁSI TERV: 

 

 EK01  Tetőtér födém m=1:50 

 EK02  Tetőtér fedélszék m=1:50 

 EK03  Tetőfelülnézet m=1:50 

 EK04 A-A metszet m=1:50 

 EK05 B-B metszet m=1:50 

 EK06  C-C metszet m=1:50 

 EK07 Magasított tetőjárda - 

 EK08  Részletrajzok m=1:10 

 

 



 

 MŰSZAKI LEÍRÁS  
 
 
Műemlék épület - lakóépület 
 
azonosító szám: 15345 [577] 
 
 
Két barokk épület 1841-es át- és emeletráépítésével nyert klasszicista arhitektúrájú lakóház. 
Tervezte: Hild József. 
 
Az épületet 1965-ben felújították, nagyobb beavatkozás volt akkor az 1. és 2. emelet feletti födémek Bohn 
födémre történő teljes cseréje. 
 
Az épületet három oldalról utca határolja (Veres Pálné utca, Papnövelde utca, Cukor utca), negyedik oldalról 
szomszédos lakóház. Az épület belső udvaros, pince+földszint+2 emelet kialakítású. 
 
 
Előzmény 
 
Az épület tetőfedése mára nagyon rossz állapotba került, halaszthatatlan annak felújítása. 
A kormányhivatal örökségvédelmi osztálya képviselőjével (Leposa Lászlóval) egyeztetve a tető felújítás 
jókarbantartás keretében végezhető, azt az Örökségvédelemmel nem kell engedélyeztetni. 
 
Az épület 1965-ös felújítása óta, amikor a teljes zárófödém is cserére került a tető és a tetőfedés nem került 
felújításra. 1965-ös felújításkor a tetőszerkezet 50%-a cserére került, az ereszcsatornát kicserélték és a 
cserépfedést átrakták és pótolták. 
Ezt követően a meglévő tetőfedést nagyon sok helyen utólag foltozgatták, a szegmens vágású hódfarkú 
cserépfedés már nem egységes, különböző típusokkal pótolták javítgatták. 
 
A Társasház megbízásából 2016-ban készült a meglévő tetőszerkezetről egy faanyagvédelmi szakvélemény, 
majd most 2020. novemberében szintén a Társasház megbízásából Bognár Ferenc készített tartószerkezeti 
szakvélemény a fedélszerkezetről. 
 
A jókarnabtartási terv elkészítését megelőzően a tetőszerkezetről helyszíni felmérés alapján felmérési tervet 
készítettünk. 
 
 
Tetőfelújítás 
 
A tető az eredeti, illetve a meglévő formában kerül felújításra, az eredetivel megegyező cserépre lesz a fedés 
cserélve. 
Cserép típusa: Creaton Ambiente szegmens vágású hódfarkú cserép natúr vörös színben. 
A tetőlécezés cserére kerül és páraáteresztő tetőfólia és ellenléc kerül beépítésre. 
Páraáteresztő tetőfólia: Dörken Delta Neo Vent Plusz. 
A fa tetőszerkezet megmarad, a tartószerkezeti szakvéleményben előírt szükséges faszerkezeti megerősítések 
elkészülnek (lásd tartószerkezeti szakvélemény). 
 
A padlástérbe jelenleg több tetőszellőző beszellőzik, ez a tetőszerkezetre nincs jó hatással, ezért ezek tető fölé 
való kivezetése szükséges. Elképzelehető, hogy vannak olyan a tetőtérben megjelenő szellőzők, amik nem 



élők már, ezeket a kivitelezőnek a kivitelezés megkezdése előtt minden esetben ellenőriznie kell és ennek 
függvényében szükséges a tető fölé vezetése. 
A tetőfelújítással összhangban a tetőbádogozások, a tetőkibúvók, a kéméynseprőjárdák és az fekvő 
ereszcsatornák is cserére kerülnek. A függőleges esőcsatornák most a tetőfelújítással nem kerülnek cserére, 
azonban a későbbre tervezett, a jövőben szintén esedékessé válló homlokzat felújítással összhangban azok is 
felújításra ill. cserére kerülnek. 
 
A tető egy részén utólagos tetőtérbeépítés van a Veres Pálné utca felőli szárnyban, mely az egyik 2. emeleti 
lakás része belső vertikális összeköttetéssel. 
 
A tetőfedés és lécezés a teljes tetőfelületen cserére kerül és teljes felületen bekerül a páraáteresztő tetőfólia és 
az ellenlécek. 
 
A kémények megközelítését a jelenlegi padláslépcső felérkezésénél lévő tetőfelületben elhelyezett tetőkibúvón 
keresztül és az innen két irányba induló kéményseprő járdákon keresztül biztosítjuk. 
A Veres Pálné utcai és a Cukor utcai szárnyakon meglévő kéményseprő járdák jó állapotúaknak mondhatóak, 
így azok leszerelés és esetleges szükséges felújítást követően megtrathatóak és visszaépíthetőek, melyek a 
szükséges szakaszokon új kéményseprő járdával egészítendőek ki. 
 
A Papnövelde utcai szárny közepén lévő kémény megközelítése csak a kémény közelében elhelyezett 
tetőkibúvón keresztül lehetséges, mivel ez a kémény elhelyezkedéséből kifolyólag a Veres Pálné utcai és 
Cukor utcai szárny kéményseprő járdáiról nem érhető el. 
A meglévő hófogókat megtartjuk, így ezek a bontás során leszerelést követően megtartandók, majd tisztítást 
követően visszaépítendők. Az esetlegesen hibás, nem visszaépíthető elemek, illetve a hiányzó elemek a 
meglévőkkel megegyezővel pótlandók. 
 
A tetőfelületen a szükséges szellőzőcserepek elhelyezendők. 
 
A tetőkibúvókat rendezettebb formában a tetőszerkezethez igazítva helyezzük el. 
 
A tetőtérben meglévő acéllétrák (tetőkibúvókhoz vezető) felhasználandók az új tetőkibúvókhoz, azokat a 
szükséges méretre kell szabni. 
 
A használaton kívüli tetőantennák elbontandók, azokat vissza építeni nem kell. 
 
A tetőtérben jelenleg két kültéri klímaegység van elhelyezve, ezek tetőtérben lévő megléte nem szerencsés. 
 
 
 
Általános érvényű kikötések  
 
A betervezett építési célú termékek, illetve műszaki megoldások megfelelőségi igazolással rendelkeznek, illetve 
megfelelnek a vonatkozó műszaki specifikációban foglalt követelményeknek.  
Hatályba lépett: 2013. 07. 01-én az Étv.alábbi fejezete:  
41. § (1) Építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése 
mellett szabad betervezni, illetve beépíteni.  
.(2) Az építési termék az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesülése érdekében beépítésre akkor 
alkalmas, ha: a) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 
89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében meghatározott gyártói 
teljesítménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvárt műszaki teljesítményeknek, vagy b) a 305/2011/EU 
rendelet 37. és 38. cikkeiben körülírt egyedi műszaki dokumentáció az ott leírtak szerint rendelkezésre áll és az 



abban foglaltak igazolják az elvárt műszaki teljesítményeknek való megfelelést, vagy c) az építési termék 
megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelménynek.  
.(3) Az építési termékek teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére, valamint a műszaki 
értékelő szervezetek kijelölésére, bejelentésére és tevékenységére a megfelelőség értékelő szervezetek 
tevékenységéről szóló törvény előírásait kell alkalmazni a 305/2011/EU rendeletben foglalt előírásokkal együtt.  
A kivitelezőnek az építési tevékenység megvalósítása során legalább a tervdokumentációban meghatározott, 
elvárt műszaki 
teljesítménnyel rendelkező építési terméket kell beépítenie. 
Annak az építési terméknek a kiválasztásáról, amelynek a tervdokumentációban nem került meghatározásra az 
elvárt teljesítménye, 
az építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett a tervező, a kivitelező és az építtető 
közösen gondoskodik. 
Ha a tervdokumentációban meghatározott építési terméket a kivitelezés során más építési termékkel 
szükséges helyettesíteni, akkor 
a helyettesítő építési terméket a 191/2009.(IX.15.) Korm.rendelet 13. § (3) bekezdés p) pontjában előírtak 
szerint kell megválasztani. 
A tervdokumentációban meghatározott építési termék helyettesítésének tényét és körülményeit az építési 
naplóban rögzíteni kell. 
„az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési 
termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása 
az építtető egyetértésével.”  
 

Kivitelező köteles a méreteket a helyszínen az adott kiviteli szakasz mérettűrési határértékének megfelelő 
léptékben leellenőrizni, a terveken szereplő méreteket e méréshez igazítani.  
 
Betartandó szabványok, előírások, mérettűrések:  
Valamennyi tárgyi létesítménnyel összefüggő terméknek és szolgáltatásnak meg kell felelnie a 
Magyarországon érvényes és hatályos építésügyi ágazati szabványoknak, irányelveknek, műszaki 
előírásoknak és műszaki feltételeknek. Amennyiben valamely beépítendő termékre vagy elvégzendő munkára 
vonatkozó magyar szabvány nincs, úgy a din szabvány követelményeit kell kielégíteni. Amennyiben a 
megrendelő, a kiviteli tervező vagy maga a kiviteli terv ettől eltérően nem rendelkezik, úgy a létesítmény 
valamennyi részeleménél, a beépített termékeknél, valamint a szolgáltatások minőségénél az MSZ 7658/2 
szerinti „e” pontossági osztály tartandó be.  
 
Az alkalmazástechnikai előírásokat a kivitelezés során be kell tartani!  
A kiviteli tervdokumentáció együtt kezelendő, azaz a pallértervek, részletrajzok, rétegrendek, műszaki leírások, 
kiírások és a szakági tervek együtt alkalmazandóak és együtt értelmezendők.  
 
Kivitelező köteles a meglévő-megmaradó építmény(ek) méreteit, szerkezeteit, állapotát a kivitelezés 
megkezdése előtt ellenőrizni.  
 
A költségvetés kiírás együtt kezelendő a tervdokumentációval, a kiírt mennyiségek ellenőrzése a kivitelező 
feladata és felelőssége, illetve a költségvetési kiírás és a tervek között jelentkező esetleges eltérések esetén a 
tervek a mérvadóak.  
 
 


