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Megnevezése:    Széchenyi utcai Református Templom   
 

TETŐ, HOMLOKZAT ÉS SZAKIPARI  FELÚJÍTÁSI    T E R V E 
  

ENGEDÉLYEZÉSI TERV 
 
   Ezennel igazoljuk, hogy a fent nevezett létesítmény tervezése során a 193/2009. 
/IX.15./ ÖTM. rendelet értelmében az egyeztetéseket lefolytattuk.  
   Igazoljuk, hogy a felújítási munkák a közműszolgáltatókat nem érintik, így 
egyeztetésre nem került sor. 
   Igazoljuk egyben azt, hogy a tervezés során az építési hatóság képviselőjével, 
KÖH egyeztettünk. A mellékelt dokumentáció a szakhatósági kikötések 
figyelembevételével, a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, (OTÉK) 2001. évi LXIV. 
törvény a kulturális örökség védelméről ,  és egyéb kötelező előírások betartásával 
készült. 
A felújítási munkák a tűzvédelmi követelményeket nem érinti. ( 9/2008. (II.22.) 
ÖTM rendelet 5.számú melléklete, OTSZ)  
   Fentiek alapján a mellékelt dokumentáció az építési engedélyezési eljárásról, és a 
műszaki tervdokumentáció tartalmi követelményének szóló rendelet, 
193/2009.(IX.15.), 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet  - előírásainak megfelel. 
   Igazoljuk, hogy az épület felmérése a valóságnak megfelel. Nyilatkozunk továbbá, 
hogy a jelen épületre nem vonatkozik a 7/2006. (V. 24.) TNM  rendelet. (az épületek 
energetikai jellemzőinek maghatározásáról)  
   A tervezők a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet alapján tervezési jogosultsággal 
rendelkeznek. 
 
 
Székesfehérvár,  2011. május  hó 

 
tervezők: 
 
                 Fülöp  Zoltán                        Fülöpné Nagy Melinda    
                  okl. építészmérnök   vez. tervező                                                       okl. építészmérnök         
           É 1  07-0117/2013                                         É  07-0119/2013 

          

                                                     
   Szabó Imre  

                                            statikus tervező, építési szakértő 
                                            T-T -19-0059/2010  T-Sz-19-0059/2011 
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M Ű S Z A K I   L E Í R Á S 
 

 
Székesfehérvári Református Egyházközség 

Széchenyi utcai Református Templom   
 

F E L Ú J Í T Á S I    T E R V E 
 

Székesfehérvár, Széchenyi utca 18.  Hrsz:  539 
 
 

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI SZAKVÉLEMÉNY  
 
 

Az ingatlan a Székesfehérvári Református Egyházközség 
tulajdona, egyben a Székesfehérvári Református Egyházközség 
központi temploma, mely műemléki védettség alatt áll.  

Az egyházközség a templomnak és környezetének szükségessé 
vált felújítását tervezi; az építési és szakipari munkákat a műemléki 
szempontok fokozott figyelembe vételével, művészettörténészi kutatói 
felügyelettel kívánják elvégezni. Ezzel a munkával engem bíztak meg.  
 
Történeti leírás 
 
 Utcasorban - a református egyházközség új gyülekezeti háza és 
iskolaépülete között - szabadon álló, homlokzati tornyos, klasszicista 
teremtemplom. A hajó szabályos téglánytömbjét - a keleti végén 
kontyolt - nyeregtető fedi, melyet nyugati végén lépcsős attikával 
koronázott oromfal zár le, ennek közepéből nő ki a karcsú torony. A 
templom főhomlokzatát ezen a nyugati, rövid oldalon alakították ki, 
melyet négy robosztus dór pilaszter tagol, illetve hordozza az elegáns 
portikusz antikizáló timpanonját, fölötte a lépcsős attikával és a 
toronnyal. A pilaszterek kő lábazaton állnak. A középtengelyben nyílik 
az utcai bejárat kétszárnyú ajtaja, egyszerű kőhasáb kerettel, fölötte, a 
karzatszinten álló téglalap alakú, zsalugáteres vakablak látszik, s 
ugyanilyenek vannak a szélső pilaszter közökben alul-felül. A timpanon 
alatti képszékben „EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG” felirat olvasható. 
A timpanon fölötti lépcsős attikát kváderkőből építették, közepén 
masszív tömbön áll a négyzetes toronytest, melynek teljesen egyforma 
tagolású oldalait karcsú dór pilaszterek fogják közre, hatalmas, 
zsalugáteres harangszinti nyílásaik keretezés nélküliek, egyenes 
szemöldökük fölött toronyórával, zárópárkányukat lapos timpanon 
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koronázza. A timpanonok közül kiemelkedő nyolcszögű tambur és az 
erre ültetett, összetett idomú toronysüveg - jól láthatóan - utólagos 
magasítás eredménye.  
 A bejárati oldal szöges ellentéte a keleti rövid homlokzat teljes 
tagolatlansága: itt csupán a középtengelyben nyílik egy keretezés 
nélküli kétszárnyú ajtó, fölötte egy - ugyancsak keretezetlen - lunetta 
ablakkal, s legfelül az összetett zárópárkány fut körbe.  
 A hosszoldalak homlokzattagolása igen jellegzetes (főként ez 
sorolja a templomot a klasszicista templomépítészet egyik típusának 
emlékei közé): a homlokzat középső szakaszán övpárkányra ültetett két 
lunetta ablak nyílik, melyek vakolatkeretezése az övpárkány profiljával 
egyezik. A hosszú homlokzat két szélső, keskeny szakasza elkülönül, 
ezeket kváderezett lizénák fogják közre, s hordozzák a végigfutó 
zárópárkányt is. Ezekben a szélső mezőkben alul-felül, álló téglalap 
alakú ablakok nyílnak vakolt, sima szalagkerettel. A 
homlokzattagolásnak ez az alaptípusa Fehérváron a déli oldal középső 
szakaszának alsó nyílásaival gazdagodott: a lunetta ablakok alatt egy-
egy - a szélsőkkel egyező méretű és formájú - álló téglalap alakú ablakot 
nyitottak, a középtengelyben pedig egy - az utcai bejárattal megegyező - 
kétszárnyú ajtót, egyszerű kőkerettel. Az északi oldalon a szélső 
szakaszokban ma csak az alsó vakablakok vakolatkeretezése utal az 
eredeti rendszerre, de valószínű, hogy ilyenek felül is voltak.  
 Az épület mai külső vakolata anyagában többszöri tatarozások 
során nagymértékben cserélődhetett, de részletformát tekintve 
megőrizte eredetiségét. Csak a vakolt cementlábazat idegen ettől, 
sötétszürke színével, amely az utcai homlokzat eredeti kőlábazatát is 
elfedi. 
 A homlokzatszínezés - a sárga mezőkkel és a fehér tagozatokkal, 
valamint az ablakok és a csatornák zöld mázolása és az ajtók barna 
flóderezése - a megszokott klasszicista színvilágnak felel meg. 
 A tető egyrétegű falcos cserépfedése 20. századi, ahogy a torony 
rézlemez süvege is, mely 1908-ban készült, de 1977-ben újralemezezték. 
A torony magasításának tervét Varga Elemér mérnök készítette, a 
kivitelezést Fröschl János és Ferenc végezték, a templom külső 
tatarozásával együtt.  
 Az egyrétegű ablakok osztása talán az eredeti formát követi (bár a 
megye ugyanebbe a típusba tartozó templomainak felénél sugárirányú 
ablakosztást alkalmaztak), de a faszerkezetek durva profiljai miatt nem 
tartjuk ezeket eredetieknek, talán 1908 körül cserélték őket, a régi 
vasalatokat újra felhasználva. 
 A kőkeretes ajtók részben eredetiek, a déli oldalit az utca felőlit 
alakították át utólag kifele nyílóvá. A déli oldali kívülről szépen 
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lemezelt, de jelenleg használhatatlan. Az utcai főbejárati valószínűleg 
újragyártott, az eredeti vasalattal, de rossz állapotú.   
 A templom belseje igen egyszerű, fehérre meszelt, 
síkmennyezetes. A mennyezet falcsatlakozása körben 0,5 m sugarú 
holkeríves, stukatúr vakolattal.  
Két végében vaskos pillérpárok három-három kosáríves nyílású, 
csehsüveg boltozatos szerkezetű karzatot hordoznak, a nyugati 
karzaton az ívsor felül is megismétlődik, mert ennek pillérei tartják a 
tornyot, s itt áll az 1877-ben készült orgona is. A karzatokat 1932-ben 
vasbeton szerkezettel a hajó irányába bővítették, s ekkor készült a teljes 
déli karzatszárny is. A karzatmellvédek rozettás díszítése az eredetit 
idézi.  
 Az északi hosszoldal közepén elhelyezett szószék kiváló 
asztalosmunka, formáit tekintve empire stílusú, a Mózes-székkel együtt 
1844-ben készült.   
 A padok eredetiek, bár talpgerendáikat, sűrű padlózásukat 
többször javíthatták, átalakították.  
 A vörösmárvány úrasztala 1855-ben készült, a peremén vésett 
felirat található.  

Adataink szerint az első templom 1837-ben épült fel ezen a 
helyen, de 1843-ban leégett. 1843-44-ben Langmáhr Mihály fehérvári 
építőmester építette fel a mai templomot, de még alacsonyabb, lapos 
tetős (süveg és tambur nélküli) toronnyal.  
 Langmáhr 1827 óta volt fehérvári polgár, s valószínű, mesterével 
Leser Mihállyal együtt fontos szerepet játszott ennek - a francia 
forradalmi építészet elvei szerint Pollack Mihály által létre hozott - 
templomtípusnak a terjesztésében. Ismert munkái Felcsút, Zámoly, 
Iszkaszentgyörgy katolikus templomai, valamint a fülei és a fehérvári 
református templomok. Írott adat híján, stiláris alapon feltételezhetjük 
részvételét a sárbogárdi, igari, sukorói, baracskai és a csákvári 
református templomok építésében is.  
 Az eredeti templomot érintő későbbi munkálatok közül - az eddig 
említettek mellett - fontos, hogy 1877-ben készült a toronyóra, amely 
1944-ig működött. 1945-47 között a háborús károkat állították helyre. 
1966-ban külső-belső tatarozást végeztek. 1978-ban megoldották a 
templom fűtését gázolaj üzemű légbefúvóval, amit szerencsére 2003-ban 
sikerült padfűtéssel kiváltani. Az új, elektronikus vezérlésű toronyóra, 
az ütő és harangozó szerkezet 2002-ben készült el. 
 
Székesfehérvár, 2011. május 3.  
           Bartos György 
        művészettörténész 
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É P Í T É SZ  M Ű S Z A K I   L E Í R Á S 
 

Felújítási munkák 
 

 
Tetőfedés felújítási munkák 
 

A magastetős tetőszerkezet függesztőműves kialakítású nyeregtető, 
mely a keleti oldalon kontyolt kialakítású. A függesztőműves 
szerkezetre, középen egy sorban, a fa szerkezetű sűrűgerendás 
födémszerkezet is fel van függesztve. Ez valószínűleg eredetileg  így 
készülhetett, de ennek ellenére a födém kissé lehajlott állapotú. ( 10 cm 
a 10 m-es fesztávon.) 

A fentiektől eltekintve a fa tető,  és födémszerkezet megfelelő 
állékonyságú, viszonylag jó állapotú. Az alkalmazott fa 
keresztmetszetek jóval meghaladják a szokásos méreteket.  

A tetőszerkezetre és a födémszerkezetre részletes statikai 
vizsgálat, valamint faanyagvédelmi szakvélemény készült, ahol minden 
egyes faelem megvizsgálása megtörtént. A födémnél minden egyes 
gerenda felfekvésénél, és középső felfüggesztésénél a homokfeltöltés 
eltávolításával biztosítottuk ezt.   
A statikai felülvizsgálat alapján a tetőszerkezet többletterhelést nem 
kaphat, nem kívánatos a további alakváltozás. Az új fedés is egyszeres 
fedésű cserép lehet. A födémről teljesen eltávolítandó a szennyezett 
homokfeltöltés, annak tehermentesítése miatt. Az itt folyó munkák 
miatt a homok további jelentős szennyeződést fog kapni. Ezért a 
feltöltést csak a bontás, és tetőfelület fóliázása után lehet eltávolítani.
  
A kivitelezés során a templomtér és a stukatúr védelme miatt a födém 
anyagtárolással nem terhelhető. A közlekedés óvatos lépésekkel, a  
munkavégzés teherelosztó palló vagy forgácslap terítésen történhet.   

A faanyagvédelmi szakvéleményben foglalt munkákat, felületi 
bárdolásokat, javításokat, néhány faelem részleges cseréjét el kell 
végezni. A tetőszerkezet teljes portalanítását, szennyezések 
eltávolítását, (különösen a szarufák tetejét) valamint a gerendázatról a 
szennyezett homokfeltöltést el kell távolítani. Ezt követően szórásos 
technológiával megelőző felületi favédelmet kell készíteni, a 
szakvéleményben javasolt vegyi anyaggal, festékszórásos eljárással. A 
bárdolással nem teljes egészében mentesített, nem cserélhető 
faanyagoknál mélyvédelmi technológiát kell alkalmazni. 
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A tetőfedés rossz állapotú szalagcserép, mely átengedi a 
nedvességet, jelentős része fagykárosodott, a törések miatt állandó 
javításra szorul. A sokszori javítás során eltérő méretű és fajtájú 
cserepek kerültek beépítésre. A cserepek átázása miatt a lécezés is 
tönkrement, állandóan nedves, penészes, jelentős része elkorhadt. A 
fennálló károsodások a tető és a födémszerkezeten, a héjazaton 
átszivárgott nedvesség és a bejutott porhó miatt következtek be. Az új 
fedéssel és a biztonsági alátét fóliával ezt megakadályozzuk. Az alátét 
fólia a felújítási munkák során is védi az épületet, mert a munkák 
szakaszosan készíthetők. Az aznap lebontott fedés helyét éjszakára 
vissza kell fóliázni. 

 
A cserepezés, tetőlécezés és bádogos szerkezetek lebontása után a 

tetőszerkezet szükséges javítását és tisztítását kell elvégezni. A lebontott 
cserép a födémen ideiglenesen sem tárolható. Ezt követően, a tisztítás 
után készül a faanyagvédelem gépi „festékszórásos” felhordással. Az új 
lécezés 3x6 cm méretű, alája páraáteresztő biztonsági alátétfólia, és 
síkba állított ellenlécezés készül.  A párkány mentén, a fekvőeresz 
csatorna alatt a deszkázást felül kell vizsgálni, mert az előzetesen nem 
volt vizsgálható. Szükség szerint ennek cseréjével is számolni kell. A 
tetőfedés Creaton gyártmányú, körszelet vágású sima felületű hornyolt 
cseréppel készül.  

 
A biztonsági alátét fóliát a fekvőeresz csatornába be kell vezetni 

úgy, hogy vízzsák nem keletkezhet. A fólia alá, a deszkázatra való 
rávezetéséhez, hajlított horganyzott acéllemez alátétcsíkot kell 
elhelyezni. Az alsó cserépsor alátámasztásához, már a fekvőeresz 
csatornán belül, perforált műanyag szellőzőlécet kell használni.  

A tető és a csatorna karbantartásához mindhárom tetőfelületen  
tetőkibúvó beépítése szükséges, üvegezett nyílószárnnyal.       

                                        
A fafödém hőszigetelésére a gerendázatra fektetett könnyű 

kőzetgyapot lemez, tömör ütköztetéssel, 8 cm-es vastagsággal. A 
szükséges járósávhoz 1 tábla széles OSB forgácslap terítés készül. 

 
A villámvédelmi felfogó, levezető és földelő szerkezet szintén új, 

horganyzott anyagúra cserélendők. A cserépfedésen a levezető rúd 
átfúrás mentes klipszekkel kerül rögzítésre. A fali levezetők feszített 
sodronnyal készülnek. 

 
A bádogos szerkezetek, csatornák jelenleg horganyzott lemez 
anyagúak, többszöri átfestés és javítás után megértek a cserére. 
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A bádogozás az egész épületen meglévő kivitelben kerül újra 
gyártásra, horganylemez anyagból. A fallefedések, ereszszegélyek, 
párkányfedések, fekvőeresz csatorna, és az emeleti ablakpárkányok az 
osztópárkány lefedéssel horganylemez anyagból készül. A lefolyó 
csatornák, valamint a földszinti ablakpárkányok patinázott 
horganylemezből készülnek. A csatornák az utcai oldalon állványcső 
védelemmel  kerülnek bekötésre a meglévő csapadék elvezető 
hálózatba.  

A torony felső részének vakolatát valószínűleg a sisakról körben 
lecsöpögő csapadék tette tönkre. Ezért a sisak alsó pereméhez, a látszó 
talpgerendához szerelve kisméretű függőeresz csatornát készítünk, a 
sisakburkolattal azonos rézlemezből. Ehhez 2 db lefolyócső készül a 
templomtér felöli  timpanon lefedéséig. Itt vízköpő dobja ki a vizet a 
cserépfedésű tetőre. 

 
 
Torony és homlokzat felújítás 
 

A toronysisak a 70-es években felújításra került, itt nem tervezünk 
munkákat. A fa szerkezet alulról vizsgálva (szemlélve) beázás és 
károsodás mentes. A torony szerkezetébe alulról nem lehet bejutni, csak 
kívülről. Így a lemezfedés és az alatta  deszkázat állapotát a 
beállványozás után lehet felmérni. 

A torony felújításához speciális állványzat készítésére van 
szükség, miután az 3 oldalával a templomtér tömegéből emelkedik ki. 
Tehát az állvány részben a terepszintről, és részben a födémről, vagy a 
torony falából kinyújtott konzolokról készíthető. Ezt a sisak alsó 
szintjéig tervezzük kiépíteni. 

A torony újra vakolása azonos megoldással készül, mint a 
homlokzat, tehát azonos felületképzés, színezés készül. (Lásd a későbbi 
részletes leírást.) 

A toronytest homlokzata azonban, a tetősík és a homlokzati 
timpanon felett rossz állapotban van, hullik a vakolata. A vakolatot a 
párkányokon és a torony timpanonon kívül teljes vastagságban le kell 
verni, és az eredeti tagozással újra kell készíteni. A tagozatokról az 
eltávolítás előtt méretfelvételt, valamint ha a párkányzatot is érintik a 
munkák, akkor húzósablont kell készíteni, és ez alapján kell az újra 
vakolást elkészíteni.  
  A timpanon fölötti nyolcszögletű átmenet is új vakolással készül. 
A toronysisak alatti díszítő tagozat minta alapján újra készítendő. Ezen 
munkák LB kvádervakolattal készítendők. 
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Az óraszámlap körüli gyűrűs tagozatot mind a 4 oldalon helyre kell 
állítani. 

A harangtér zsalus rácsai, valamint a főhomlokzat zsalugáterei 
újragyártás alapján cserére kerülnek. 

Az ablakpárkányok, a középső homlokzati párkány, valamint a 
toronypárkányok cseréje patinázott horganylemezzel készül. A 
használaton kívüli elektromos szerelvények, dobozok és régi 
villámlevezető eltávolítása után helyi javítások készülnek a teljes 
homlokzati felületen.  

  
A bejárati timpanon fölötti lépcsős pártafal kőtömbökből készült, festett 
felülettel. A felülete hámlik, ezért a tisztítását követően konzerválás, 
kovaészter-savas szilárdítás, és hidrofobizálás készül, így az eredeti 
anyag struktúrája fog látszani. A tetejét új kétvízorros lemezfedéssel kell 
lezárni.   

  
Az épület falazata és lábazata tégla anyagú, vízszintes 

falszigetelés nélkül készült. A falakban jelentős felszívódó nedvesség 
van, (volt) változó méterben, 1 ~ 1,5 m magasságig. A kipárolgó 
nedvesség kicsapódó sókat hagyott maga után ami károsítja, lepergeti a 
vakolatot és a felületképzést. Továbbá a nedvesedésnek egyéb károsító 
hatása is van, (penészesedés) és esztétikailag is rossz képet mutat. 

A falak szárítását Aquapol falszárító készülékek telepítésével, és a 
károsodott vakolatok cseréjével oldjuk meg. Az Aquapol készülékek 
telepítése már 3 éve megtörtén, akkor a lábazati részeken a falak relatív 
nedvesség tartalma 12-18 %-os volt. Rendszeres méréssel kísértük 
figyelemmel a száradást, és ez mára 5-8 %-os értékre lecsökkent. Ez 
gyakorlatilag kiszáradtnak tekinthető. A vakolatokból természetesen a 
kicsapódott só nem távozik el, így azok cseréje az érintett részeken 
mindenképpen szükséges. Ez a külső és belső oldalakon, átlag 1,8 m 
magasságban készül. A vakolatleverést követően kiszárítás, sólekötő 
gúzolás, és légpórusos szellőző vakolat készítése követi, WTA 
minősítésű, készvakolat anyagból., pl.  LB-Knauf WTA Eurosan.   
A külső lábazaton, valószínűleg a korábbi javítások alkalmával ~ 1 m 
magasságú szürkére színezett lábazat alakult ki, pedig a kiugró lábazati 
falazat 20-30 cm magasságú. (A belső padlóvonal alatti rész.) Ez vegyes 
kő falazatú. Lábazatként csak ez lesz kialakítva, melyre szintén szellőző 
cementvakolat készül, bazaltszürke lábazati festéssel. (Páraáteresztő 
kivitelben.) A felső lábazati rész megszűnik, a homlokzati vakolat és a 
kváderezések egységesen a kiugró lábazatig lefutnak.   
A tagozatok, párkányok és a kváderezés simított festett felületű. A 
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mezőkben kapart kőporos vakolat van, melyet később többször 
átfestettek. 

Az északi oldalon a vakolatcserével érintett szakasz felett, az utca 
felé eső részen, jelentősen károsodott a vakolat, így ennek kb. 1/3 részét 
el kell távolítani, és új alap és simítóvakolatot kell készíteni, 
cementszegény anyagból, LB-Knauf Special M trasszvakolat.  

A szellőző vakolat feletti részen, a nem károsodott részeken a régi 
színezett festéseket és kőporos vakolatokat mechanikus eszközökkel el 
kell távolítani. A  tagozatokon és a  párkányokon, valamint a kő 
kapukereteken és pártafalon festett felületképzés van, az általános 
felületeken pedig színezett kőporos vakolat.  A párkányokat, 
tagozatokat a szükséges javítás után az eredeti forma alapján kell 
helyreállítani.   
A keleti véghomlokzatra is be kell fordítani a hosszoldali sarkokon lévő 
kváderes tagozatokat, valamint a félköríves ablak párkányát és 
keretezését. (A feltárás során majd kiderül, hogy eredetileg volt-e itt 
eredetileg, amit később lecsupaszítottak. Mindenesetre a templom 
elhelyezkedése, és a keleti oldali bejárat használata az 
oldalhomlokzatokkal azonos megjelenést igényel.) 

A felújítás után a tagozatokon, párkányokon, valamint a 
kváderezésen simított  vakolás készül, (ill. ez van) majd erre alapozás 
után szilikát alapú, páraáteresztő fehér homlokzati festés. A tisztítás 
után valószínűleg részben sérült egyenetlen és repedezett felületet 
kapunk. Erre LB Knauf Renti javítóhabarcsból simítás készítendő, 2-3 
mm vastagságban, mely egységes, repedésmentes felületet biztosít a 
festés alatt. Ez a szellőző vakolatra is készítendő a kváderezett 
felületeken. 

Az általános, „tükörben” lévő felületekre simító vakolat nem 
készül, csak a szükséges vakolatjavítás,  pl.  LB-Knauf Special M 
trasszvakolat anyagból. Ez az anyag nem zsugorodik, jól és 
feszültségmentesen tapad a régi vakolatokhoz.    Erre mélyalapozás és 
közepes szemcsés mészkötésű márványadalékos, kapart hatású dörzsölt 
vakolat készül, törtfehér színnel. LB-Knauf Colorex K2,5 
színezővakolat. Ez a 3-5 mm-es vakolat kiegyenlíti az alapvakolat 
strukturális eltéréseit. 

Az utcafronton 30 cm maga kő lábazat, és a fülkékben 2 db 
kőpárkány található, festett felülettel. A lábazat kb. 10 cm mélyen 
erodálódott, javítása nem lehetséges. A lábazat a párkányával együtt 
cserére kerül, fűrészelt felületű mészkő anyaggal. (pl. fertőrákosi) 

A kő kapukeretek szintén festett felületűek, de az állapotuk jó, 
nem károsodottak. A tisztítás és hidrofobizálás után dönthető el, hogy 
natúr kőfelület marad, fagy festésre kerül. 
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Nyílászárók felújítása és cseréje 
A homlokzati nyílászárók nem, vagy részben eredeti szerkezetek, 

a főbejárati és a déli oldalajtó kivételével. 
Az ablakok rossz állapotúak, a faszerkezeten jelentős korhadások 
vannak, a csomópontok sok helyen szétestek. Az 5 db félköríves, és a 6 
db normál felnyíló ablak újra gyártása szükséges, a meglévő 
szerkezetek alapján. A felnyíló ablakok vasalata lebontásra és felújításra 
kerül, majd az új ablakokra vissza lesz építve. A félköríves lunetta 
ablakok már újragyártott szerkezetek, de rossz állapotúak, ezért új 
ablakok készülnek, sugaras és íves osztásokkal. (A jelenlegi ablakok 
négyzetes osztásúak, de az azonos időszakban épített templomokon 
jellemzően sugaras osztással készültek a lunetta ablakok.) Az 
üvegezések vékony hőszigetelő üveggel készülnek, 3+6+3 mm mérettel. 
A jelenlegi ablakok 1 rétegű üvegezésűek, ezért a belső oldalon 
lecsapódó és lecsurgó nedvesség okozta a viszonylag vékony 
faszerkezetek tönkremenetelét. 

A déli oldali, jelenleg nem használt eredeti homlokzati ajtó 
felújításra és újrafestése készül, a használhatóság biztosításával. Ez a 
külső oldalon szépen kialakított lemezborítással rendelkezik, melynek 
felújítása és újra festése készül. A falnyílás belső síkjára pedig új 
szélfogót kell készíteni, a meglévő szélfogók alapján, vésett betétes 
kivitelben. 
A keleti oldali, és a nyugati főbejárati ajtó újra gyártása szükséges a déli 
oldali alapján, a meglévő és felújítandó vasalatok áthelyezésével. Ezek 
öregített viaszolt felületképzéssel, tölgyfából készülnek. 

A harangtér zsalus rácsai, valamint a főhomlokzat zsalugáterei 
teljesen tönkrement állapotban vannak. Ezeket a meglévők szerkezetek 
és mintájuk alapján újra kell gyártani, a leginkább időjárás álló gőzölt 
akácfa anyagból, festett kivitelben. 

 
 
Épület körüli járda 
 

 Az épület mentén, három oldalon új „járdaszerkezet” kerül 
kialakításra. A falhoz épített betonjárda, és a déli oldali virágágyás 
elbontásra kerül, és a faltól 50 cm távolságra betonba ágyazott 
járdaszegély készül. A szegély és a fal közötti talajt ék szerűen, a falnál 
40 cm mélyen el kell távolítani. A kő lábazati rész szükség szerinti 
javítása után a vájatba geotextília terítést, majd 40/80 mm-es 
bazaltzúzalékot kell teríteni. (vasúti ágyazattal azonos kőanyag) Ez a 
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hézagos kőréteg elősegíti a talaj alatti falszerkezet kiszellőzését, és 
csökkenti a felszívódó nedvességet.  
  A keleti, végfali bejárat előtt a szűkös előlépcső átépítése készül 
nagyobb méretűre, csúszásmentes gránitlap burkolattal. Ehhez 
akadálymentesített rámpa is készül. Ez 6 %-os lejtéssel, mely 30 cm 
magasságot hidal át. A járófelülete bordázott „telifa” pallóból készül a 
csúszás és fagyásveszély elkerülése miatt. A külső oldalon kézfogó, a 
belső oldalon pedig a bazaltfeltöltés a rámpa síkjával azonosan készül. 

A bejárat előtti részen, az udvar részeként díszburkolatot 
alakítunk ki, ülő és várakozóhelyek kialakításával, díszes kerti 
ivókúttal. 
Az udvar utcai bejáratától új járdalapos burkolat kerül kialakításra az 
udvari bejáratig. A burkolat után fennmaradó területet részben parkoló, 
részben dísz és pihenő kertre alakítjuk. Itt közlekedő utak, pázsit, 
virágszigetek kialakítása, valamint fa és cserje ültetés készül. 
 

 
Templombelső felújítása 
 

A belső oldalon a lábazati vakolatot a külső oldalon leírtakhoz 
hasonlóan nedves, málló és sókivirágzásos. Ennek vakolat javítása a 
külsőhöz hasonlóan szellőző vakolattal történik. Itt 1,5 m magasságig el 
kell távolítani a vakolatot, a fugákat ki kell kaparni, és a falat hagyni 
kell minél jobban kiszáradni. Ezután speciális sólekötő és szárítóvakolat 
készül,  zsákos kész vakolatból. 

A falakon és a mennyezeten a falfestések valószínűleg soha nem 
voltak lekaparva, hanem felújításként mindig átfestették azt. Így a 
festékrétegek elváltak, peregnek le a falról. Javítások, villanyszerelések 
nyomai látszanak a falakon. A mennyezeten kisebb beázási nyomok, és 
a hőhidasság miatti elszíneződés  kirajzolja a fagerendák nyomvonalait.   

A festési és előkészítő munkákhoz a templomot be kell 
állványozni. (A belmagasság 9 m.) A padokat meg kell védeni, és 
fóliavédelemmel kell ellátni. A dobogóhoz rögzített padok nem 
bonthatók ki, ezért a padtesteket az állványzattal át kell hidalni. A 
mennyezetről és a falakról a lepergő festékrétegeket le kell kaparni, a 
szükséges vakolatjavításokat el kell végezni.   
A mennyezet hajszál-repedezett stukatúr vakolatát üvegszövetes 
fátyoltapétával kell megerősíteni. Ez a glettelés után, sima egyenletes 
felületet eredményez, a repedéseket eltünteti. Az oldalfalakon az 
egységes felületet csiszolással, és csak a minimálisan szükséges mértékű 
gletteléssel kell elkészíteni, gipszmentes lélegző anyaggal. Erre lélegző 
falfestés készül 2 rtg-ben, törtfehér és halványsárga színnel.  
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 A padok gerenda vázra épített, dobogóval egybeépített 
szerkezetek. A padfűtés vezetékezése ebben elrejtve készült.  
Kisebb károsodások vannak a dobogó szerkezetén, ill. a járófelületén. A 
károsodott deszkák kivágása és cseréje szükséges, és a mozgó részeken 
az alátámasztásokat javítani kell. A dobogó alatti tér szellőzésének 
biztosítására (a favédelem miatt) a padok alatt lyukfúrásokat készítünk. 
Néhány lábtámasz cseréje is szükséges. A dobogó és a lábtámaszok 
felületét csiszolással fel kell újítani, majd olajozással és kemény 
viaszbevonattal új felületképzés készül. 
 

 
Az orgona rövid története 
 

A templomot 1837-ben szentelték fel, viszont az orgona csak 1877-
ben készült el. Első nagyobb felújítása 1922-ben volt, majd a háborús 
sérülés után 1949-ben és 1959-ben átépítésre került. Szerkezetileg is 
alapjában megváltozott az orgona: a régi mechanikus csuszkaládás 
helyett elektromechanikus rendszert alkalmaztak. Ekkor kapott 
elektromos motort az addigi fújtató helyett.  A 12 regiszterre bővített 
hangszer nem fért el a régi helyén, ezért a játékasztalt, amely 
kétmanuálos lett, az orgona jobb oldalán  helyezték el.  
1997-ben az utolsó kisebb állagmegőrző felújítás Keve József 
orgonaépítő mester által történt. Teljes tisztítás, hangolás történt és egy 
csendesebb motort építettek be. A jelen felújítás során tisztítás, kisebb 
javítások és újra hangolás van tervezve. 
 
 
 
 
 
Székesfehérvár, 2011. május hó 
 

 Építész tervező: 
        ____________________________ 
                      @    Fülöp  Zoltán    @ 

               okl. építészmérnök  É 1-07-0117/13 
   Székesfehérvár. Galántai utca 8.
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8222 BALATONALMÁDI BARTÓK B U 19   � +36 30 2983256  � traverz50 @gmail.com  

 

TARTÓSZERKEZETI SZAKVÉLEMÉNY  és   MŰSZAKI  LEÍRÁS 

Székesfehérvár  Széchenyi út 18 sz. 539 hrsz. 

Református  templom  tetőfelújítás építés engedélyezési tervéhez  

                                                
I. Előzmények  :  

 
     Címbeli ~  11,80 x 27,0 ,4 m    befoglaló alapterületű,  egyhajós, 
oromtornyos  8,70 m belmagasságú  templomépület  a  türelmi 
rendelet  után  épült.  
     A II. világháborús  - viszonylag kisebb . sérülések javításán kívül  
az épületben szerkezeti beavatkozás nem történ,  azok  minden 
vonatkozásban az eredeti építés szerintiek.    
     Kivételt képez a  tetőfedés mely feltehetően eredetileg  fazsindely 
volt, jelenleg  kb.  40-50 éves hornyolt cserépfedésű  a templom 
épület.  Ennek állaga  elavult, sok helyen fagykárosodott, folyamatos 
javítást igényel, ezért a fedés   teljes cseréjét határozták el. A tervezett  
héjazat csere kapcsán a teljes tetőszerkezet , valamint a  fafödém  
faanyagvédelmi   valamint tartószerkezeti felülvizsgálata is  
aktuálissá vált.   
    A faanyagvédelmi szakvéleményt  Szentiványi Imre  
faanyagvédelmi szakértő ( 2030 Érd Citromfa út 29. sz. )  készítette.  
     Tartószerkezeti szakvéleményemet  helyszíni szemrevételezés ,az 
egyes faszerkezeti elemek méretfelvételével , az építész tervező által 
készített felmérési tervek ill. a faanyagvédelmi szakvélemény 
felhasználásával ,  ellenőrző statikai számítások alapján készítettem .  
    Az épület párkányának felülvizsgálata  csak  a kivitelezés folyamán 
(  a fedés eltávolítása ill.  a homlokzati állvány  felállítása után)  
oldható meg – ezért  e vonatkozásban  tervezői művezetés  
 keretében lehet  csak  az esetlegesen szükséges beavatkozásokat 
meghatározni.  
 
II .    Az  épület  egyes tartószerkezetinek , azok károsodásainak  és 
a javasolt  megerősítéseinek ismertetése    

  A templomépület  és  környezetének részletes ismertetése az 
építész műleírásban szerepel. 
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 a.,    A  templomhajó  mintegy 80 cm vtg. tömör tégla   térelhatároló 
falainak  állékonysága , teherbírása  megfelelőnek ítélhető mivel 
azokon  építési –alapozási hibákból ill.  rendkívüli hatásokból 
származó károsodásokat ( repedés, elmozdulás stb. ) sehol sem  
észleltünk és  ez számítással is igazolható volt .    A karzatok 
tartószerkezeteit nem vizsgáltuk.  
 
 b.,    A templomhajó  padlás-födéme   10,60 m falköz méretű              
( fesztávú )  csapos  fafödém. 
        A templomtér fölötti  födémmező  66 db  ~ 32/22-25  cm  
félgömb km-tű  gerendából épült, melyek együttdolgozását  
keményfacsapok biztosítják .  A csapok a feltárás szerint nem 
mindenütt látszanak- esetleg hiányosak- minden esetre az 
„együttdolgozás”  esetleges hiányából nem adódott probléma- a 
födém alsó síkja  egységes  felületet mutat.  
       Ugyanakkor a födémen jelentős ( ~ 10 cm) lehajlás   érzékelhető 
mely valószínűleg már közvetlenül az építést követően   kialakult ,  
mert a – feltehetően utólag kialakított – felkötésen ( mestergerendán 
ill. a főállás kötőgerendáján) az elmozdulás nem érzékelhető.  A 
lehajlás kiegyenlítése  – a főfalakra kiváltó -  további költséges  
acélgerendás felkötés kialakítását  igényelné,  ugyanakkor ez a 
mennyezet nádszövetes vakolatának sérülésével is járna .  Így ettől a 
beavatkozástól   a megbízó egyetértésével  eltekinthetünk.   
 
  Az egyes födémgerendák  biológiai és mechanikai károsodását a  
faanyagvédelmi szakvélemény részletesen ismerteti  és a beavatkozás 
módját is meghatározza.  Ennek részletes ismertetésétől itt 
eltekintünk.    Összességében  megállapítható , hogy a torony 
melletti kisebb (3,00 m fesztávú)  födémmezőkön kívül – ahol egyes 
elemeket  cserélni kell-   jelentősebb  tartószerkezeti  megerősítésre 
nincs szükség.   
 
    A jelenlegi  5-10 cm vtg   építési törmelékből készült feltöltést 
teljes felületen el kell távolítani  - helyette  könnyebb súlyú 
hőszigetelés  kell beépíteni.  A feltöltés eltávolítása után  tervezői 
művezetés keretében – a faanyagvédelmi szakvéleményben 
előírtakon  túl - statikus tervezői művezetés  keretében,  építési naplóba  
rögzítve  kell  szükség szerint egyes gerendaelemek megerősítésének 
módját  meghatározni.  Ehhez a vállalkozói  szerződésben 
előirányzatot kell beállítani   tüzihorganyzott  csavarok, 
faanyagvédelemmel előkezelt fenyőgerendák( 20/20 cm)  és  
pallók(5/20cm) alkalmazására  .  
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   Összességében  az ellenőrző számítások alapján  kijelenthető , 
hogy a  lokális károsodások javítása  és  a  jelenlegi feltöltés 
eltávolítása után a terheletlen ( max 1 kN/m2  hasznos teher)  
padlásfödém továbbiakban megfelel.   
 
c.,    A templom tető  ~  34º  hajlású  , a végfalnál teljes lekontyolású 
nyeregidom , mely a torony oldalfalaihoz fél nyereg idomokkal 
csatlakozik.  A tetőhéjazat kb. 60-70 éves korú , helyenként 
mészhabarcs tömítésű, különböző fajtájú hornyolt égetett agyag 
cserép.  A cserép elavult, fagykárosodott, repedezett – folyamatos 
karbantartásnak köszönhetően  jelentősebb beázás  szerencsére nem 
következett be -  de a   fedés cseréje feltétlenül indokolt.  Az új fedés  a 
meglévővel azonos súlyú (~ 45kg/m2 )  szintén   hornyolt égetett 
agyagcserép lesz páraáteresztő tetőfóliával kiegészítve – ennek 
ellenére a tetőszerkezet  is felülvizsgálatra szorult.  
   
      A tető  faszerkezete  bárdolt fenyőfából ácsolt   dőltszékes , 
függesztő műves barokk fedélszerkezet  melynek  kapcsolati 
csomópontjai hagyományos  csapolással,, beeresztéssel  ill. 
keményfa szegezéssel készszültek .  Kivétel a kettős szelvényű 
függesztő rúd mely  kovácsoltvas  
hevederekkel   kapcsolódik a kötőgerendához . 
     A teljes  főállások kiosztása  eltérő  4,6,  4,8  ill. 5,70 m    
     A  lekontyolt  rész  beforduló  derékszelemenje a két  átlós, 
valamin a gerinc  síkjaiba  helyezett fél-fél   főállásokra  támaszkodik  
.    
     A derékszelemen alatti tetősík vihargerendázattal merevített  
mely egyben a derékszelemen közbenső feltámasztásául is szolgál.   
      Minden egyes  szaruállás   a derékszelemen felett 
torokgerendával merevített. 
      Viszonylag ritkán előforduló megoldásként az  ötszögletű 
talpszelemen  a fiókváltó szerepét is betölti.  
      A viszonylag rövid    fiókgerendázat  kettős  sárgerendára 
támaszkodik és konzolos kiállásával  feltehetően a  mintegy 70 cm 
kiállású  falazott párkány állékonyságát is biztosítja  .  Itt a  külső 
sárgerendák ill. a fiókgerendák  állapotát    felállványozás  után   
statikus tervezői művezetés keretében  kell felülvizsgálni.   Bizonyos 
szakaszokon  feltehetően a külső sárgerenda cseréjével is számolni 
kell.  
      A belső sárgerenda alatti falazat több helyütt  folytonosság 
hiányos , itt   T140  H50 min km tégla alá falazásra lesz szükség-   
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      A tetőszerkezet további elemeinek biológiai- mechanikai  
károsodásait , egyes csomópontok elmozdulásait   a  faanyagvédelmi 
szakvélemény  részletesen ismerteti  és a javításokra is javaslatot tesz.  
      
     Jelentősebb  mértékű beavatkozásra csak a torony melletti fél 
nyeregtetők esetében van szükség.    Itt  a  szerkezet   több elemét is  
cserélni kell .  
 
     A tető szerkezet  további részén a háborús belövésekből  
származó sérüléseket  általában szakszerűtlenül , gyenge   faanyag  
felhasználásával  javították, pótolták .  Ezen   rovar-károsodott, 
deformált elemek el kell távolítani , majd    csavarozott 
pallóhevederezéssel,  szakaszos elemcserével kell  az eredeti  
károsodásokat  kijavítani  (statikus tervezői művezetés keretében 
előírtak szerint. )   
 
    Néhány helyen  a  kötőgerenda-talpszelemen   igen kényes 
kapcsolata   súlyosan  károsodott,  a talpszelemen megsüllyedt, 
elcsavarodott  -  így részlegesen  a tetősík is deformálódott.   Itt a 
cserépfedés eltávolítása ( tehermentesítés) után   szintezésnek 
megfelelően     a kötőgerendákat a felfekvésnél keményfa ékeléssel  
kell megemelni   és  egyedi  csavarozott  tüzihorganyzott acéllemez 
hevederezéssel  a talpszelemenhez  rögzíteni   ( a  károsodott  
facsapos kapcsolat  helyett)  .  Ezt a kapcsolatot  azokon a helyeken 
is célszerű  megerősíteni ahol nem következett be elmozdulás. 
   További  feladat a talpszelemen-fiókgerenda  kapcsolatok 
felülvizsgálata , megerősítésként  itt  kereskedelmi forgalomba 
beszerezhető  típus  sarok szegező lemez is alkalmazható.   
 
    A fedés eltávolítása után  a szaruzat felső síkja is  felülvizsgálandó 
-  feltehetően   a korábbi  beázások helyén  korhadásos károsodásra 
lehet számítani.  Ezeket  bárdolás után   deszkakiegyenlítéssel, vagy 
műgyanta kiöntéssel  kell kiegyenlíteni.      
  Az új cserépfedés alá 3/5 cm ellenléccel rögzített , az 
ereszcsatornába kivezetett   pára-áteresztő fóliát kell beépíteni – 
ezzel  a meglévő faszerkezet tartós védelme  biztosítható.  
   
   A  tetőszerkezet javítási,  megerősítési  munkáit megelőzően  a 
födém javítási munkák esetén már említettek szerint  statikus tervezői 
művezetés  keretében,  építési naplóba  rögzítve  kell  szükség szerint 
egyes elemek, csomópontok megerősítésének módját  pontosan 
meghatározni.  Ehhez a vállalkozói  szerződésben előirányzatot kell 
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beállítani   tüzihorganyzott  csavarok, acélszerelvények , 
faanyagvédelemmel előkezelt fenyőgerendák  és  pallók  
alkalmazására  .  

 
    Fentebb említett és a faanyagvédelmi szakvéleményben 
részletesen kiértékelt  problémák ellenére    összességében  
megállapítható, hogy a tetőszerkezet  a hiányosságok  kijavítása és 
az előírt faanyagvédelem megvalósítása után   a vonatkozó 
szabványelőírások  szerinti esetleges  meteorológiai  és az új fedésből 
származó állandó  terhelésekre minden vonatkozásban  ( állékonysági, 
teherbírási, használhatósági  )  megfelelő lesz.     Ez az  építész tervekben 
szereplő km-i méretek és a faanyag korának megfelelő csökkentett 
határszilárdság  figyelembevételével    elvégzett ellenőrző  
számítások szerint  is igazolható volt.      
 

 
III. Összefoglaló értékelés, -  előírások   

 
         A tervezett  héjazatcsere kapcsán   vizsgált templomépület   
teherhordó falai, alapjai   továbbiakban is megfelelnek.  
         Az épület csapos fafödéme a jelentős lehajlása , kisebb mértékű 
biológiai  ill.   mechanikai károsodásai ellenére  a feltöltés eltávolítása,  
a vegyszeres faanyagvédelme és kisebb, lokális  statikai megerősítések 
után továbbiakban is megfelel.  
          A  barokk  tetőszerkezet  is csak kisebb mértékben, lokálisan  
károsodott , a faanyagvédelem és  tárgyi   valamint   a  faanyagvédelmi 
szakvéleményben  javasolt    megerősítések  , elemcserék után  a 
tervezett   új cserépfedés tartós  viselésére alkalmas . 
         A  javasolt  megerősítési  munkák csak  folyamatos tervezői 
művezetés és további  részletes feltárások alapján készített  kiviteli 
tervek alapján ,  arra jogosult műszaki vezető felügyelete mellett  
végezhetők . 
 
Veszprém 2011.  04.  28                                      
 
 

                                                                              
 
         Szabó Imre  
                                                                 statikus tervező, építési szakértő 
                                                             T-T -19-0059/2010  T-Sz-19-0059/2011 



 19 

 
MUNKAVÉDELMI   FEJEZET 

 
 
A kivitelezés munkabiztonsága 
 
Minden dolgozót a munkavégzés sajátosságait is ismertető 
munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. A rájuk bízott munkát csak 
érvényes egészségügyi alkalmassági igazolás, esetén végezhetik. 
 
A munkavégzés alatt keletkezett hulladékot, szemetet, göngyöleget a 
műszak végén össze kell takarítani, és a hulladék depóban, a 
besorolási fajtánként szortírozva elhelyezni. A tetőről lebontott 
hulladékot annak megfelelő helyre és technológiával kell elszállítani. 
A jelen kivitelezés során veszélyes hulladék nem keletkezik, azbesztet 
tartalmazó építőanyag nincs az épületben. 
Az összes építési hulladékot csak engedéllyel rendelkező lerakóba 
lehet szállítani. 
Az építkezés a jelenleg ismert és használatos szerkezetekkel és 
műszaki megoldásokkal valósul meg. 
 
Az építőipari kivitelezés során az általános és eseti munkavédelmi 
előírások, továbbá a munkavédelmi törvény építési kivitelezésre 
vonatkozó előírásai betartandók. 
Az egyéni munkavédelmi eszközök viselését a dolgozóknak biztosítani 
kell, és a használatot meg kell követelni. 
 
 
 
 

 Építész tervező: 
        ____________________________ 
                      @    Fülöp  Zoltán    @ 

               okl. építészmérnök  É 1-07-0117/13 
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TŰZVÉDELMI   FEJEZET 

 
Az épület egyházi jellegű, közösségi művelődési célú, egy  helyiségeket foglal 
magába, mely galériával rendelkezik..  
Az épületben építészeti átalakítás, bővítés nem készül. A felújítás a homlokzat 
újra vakolását, színezését, a tetőfedés cseréjét, a faszerkezet szükség szerinti 
javítását, és a belső vakolatjavítást és falfestést tartalmaz. 
A munkák a tűzvédelmi követelményeket nem érintik,és nem is befolyásolják 
Az épület befogadó képessége 280 fő, mely rögzített fa padokon biztosított. 
Az épület nem minősül tömegtartózkodásra alkalmasnak.  
Az épület időszakosan fűtött, melegvíz üzemű hőleadókkal melyek a padok alá 
vannak szerelve, fagyálló feltöltéssel. A beépített gázkészülékek teljesítménye 
30 + 30  KW.  
 

Az épületben lévő helyiségek tűzveszélyességi besorolása az alábbi.  
Földszint:    245 m2  „D” mérsékelten  tűzveszélyes 
Galéria:   134 m2  „D” mérsékelten  tűzveszélyes 
Ez alapján az épület tűzveszélyességi besorolása  
Épület besorolása : „D”,  mérsékelten  tűzveszélyes. 
Tűzszakaszok száma : 1 
Tűzszakasz alapterülete : 379 m2 
Szintszám   : 2       (a galéria meghaladja az alapterület 25 %-át) 
Tűzállósági fokozat  : III. 
Normatív tűzterhelés : templom 200 MJ/m2 
 

Külső oltóvíz az OTSZ I/5 Fejezet 5.1.5 -a alapján : 
Kétszintes épület 30 %-os csökkentéssel: 379 m2 x 0,7 =  265 m2 
150 – 300 m2 közötti tűzszakaszhoz szükséges oltóvíz:   900  l/ perc 
A meglévő 2 db utcai tűzcsapról biztosított, melyek az épület 100 m-es 
körzetén belül, a templom előtti zöldsávban találhatók.  
 

Belső oltóvíz:  az épület nagysága és fűtetlensége miatt nem szükséges. 
Ez alapján a fenti meglévő tűzszakasz kialakítása megfelelő. 
A közösségi épületrészen a „D” besorolású helyiségek miatt szintenként 1-1 db 
kézi tűzoltó készülék elhelyezése szükséges. 
 

A meglévő épületszerkezetek tűzvédelmi követelményei megfelelnek a 
9/2008.(II.22.) ÖTM r. (OTSZ) I/4 Fejezet 3.3, 3.  táblázat értékeinel: 
 

Az épület villámvédelmi hálózattal felszerelt. A villámvédelmi és az 
elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálata érvényes. 
A tűzjelzés vezetékes telefonon biztosított. 
 

 Építész tervező: 
        ____________________________ 
                      @    Fülöp  Zoltán    @ 

               okl. építészmérnök  É 1-07-0117/13 
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KÖRNYEZET VÉDELMI  FEJEZET 
 

A templom épület Lk-5 lakóövezet funkciójú területen van, 
használatában változás nem történik. Jelen munkák során tetőfedés 
csere, homlokzati és belső szakipari történik. Káros anyag kibocsátás 
nem történik. A jelen kivitelezés során veszélyes hulladék nem 
keletkezik, azbesztet tartalmazó építőanyag nincs az épületben. 
Az építés során a keletkező hulladékok kezelését, elhelyezését az 
érvényes jogszabályok szerint kell végezni. Miután használatban lévő 
épületek között történik a kivitelezés, a porképződést a lehető 
legnagyobb mértékben meg kell akadályozni. Az építési zajkibocsátási 
határértéket a lakóövezetben érvényes, napszaknak megfelelő mértékre 
kell korlátozni.  
Ezennel nyilatkozom, hogy a fent nevezett létesítmény tervezése során a 
45/2004. /VII.26./ BM KvVM. Együttes rendelet (R) értelmében, a 
kivitelezés során tervezett hulladék mennyiségek nem érik el a rendelet 
1. sz. mellékletében, küszöbértékként előírt mennyiségeket. 
A fentiek alapján  (R) 3.§ (6) bek. szerint az építtető mentesül a (R) 8-11. 
§-ban előírt kötelezettségektől. 
 

  tervező: 
                                                                         ______________________________ 
                            Fülöp Zoltán    

                 okl. építészmérnök    É 1  07-0117/2013    
 

1. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez 

Építési és bontási hulladékok csoportosítása 
(lásd: 16/2001 (VII. 18.)  KöM rendelet) 

 
Sorszá

m 

 A hulladék anyagi minősége szerinti 
csoportok 

 Hulladék EWC kódja  Mennyiségi küszöb  
(tonna) 

 1.  Kitermelt talaj    Föld és kövek,           
Kotrási meddő, 

 17 05 04  
17 05 06 

 20,0 

 2.  Betontörmelék  17 01 01  20,0 
 3.  Aszfalttörmelék  17 03 02  5,0 
 4.  Fahulladék  17 02 01  5,0 
 5.  Fémhulladék     sárgaréz, vörösréz, bronz,   17 04 01   

  Alumínium,  17 04 02   
   Ólom,  17 04 03   
  Cink,   17 04 04   2,0 
  Vas, acél,  17 04 05   
  Ón,  17 04 06   
  Fémkeverékek,  17 04 07   
  Kábelek,  17 04 11   

 6.  Műanyag hulladék  17 02 03  2,0 
 7.  Vegyes építési és bontási hulladék  17 09 04  10,0 
 8.  Ásványi eredetű építőanyag-hulladék 

Égetett tégla,  
  

17 01 02 
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  Cserép, kerámia,  17 01 03   
  Keverék: beton, tégla, cserép,  17 01 07   40,0 
  Üveg,  17 02 02   
  Szigetelő aqnyagok,  17 06 04   
  Gipsz,  17 08 02   

 

2. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez 
 

ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP  
az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz 

 Az építtető adatai:   A vállalkozók adatai:     Dátum:2011. május 
 Neve: Székesfehérvári 
Református Egyházközség 

 Neve, : 
  ..............................................., 

 KÜJ, KTJ száma: 
.................. 

  

 Címe: 8000 Székesfehérvár, 
Széchenyi utca 16. 

 címe:.  KÜJ, KTJ száma: 
.................. 

  

    

  
 Az építéshely adatai: 
 Címe: . 8000 Székesfehérvár,  Széchenyi utca 18. 
 Helyrajzi száma: 539 ..............  A végzett tevékenység:, templom tető és homlokzat  felújítása  
 felújítás,  helyreállítás,  korszerűsítés,  továbbépítés.  (A kívánt rész aláhúzandó!) 

        
   Építési hulladék  Kezelési mód 

 Sor-  
szá
m 

 A hulladék anyagi minősége 
szerinti  

csoportosítás 

EWC 
kódszám 

Tömeg  
(t) 

Megnevezése Helyszíne 

        
 1.  Kitermelt talaj 17 05 04 2   

        
 2.  Betontörmelék 17 01 01 5   

        
 3.  Aszfalttörmelék 17 03 02 -   

        
 4.  Fahulladék 17 02 01 3 1  

        
 5.  Fémhulladék 17 04 05 0,5  . 

        
 6.  Műanyag hulladék 17 02 03 0,2 1  

        
 7.  Vegyes építési és bontási hulladék 17 09 04 8 1 Depónia Rt 

        
 8.  Ásványi eredetű építőanyag-

hulladék 
17 01 03              
17 01 07 

16 
20 

1  

 Összesen: 54,7     

(1)  Hulladékkezelőnél kerül hasznosításra. (2)  A hulladék ártalmatlanításra kerül.        (3)  Helyszíni 
felhasználás.   Depónia  Rt,  Szfvár , hulladék  lerakó:  KÜJ:   KTJ:  
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TERVJEGYZÉK 
 

Székesfehérvári Református Egyházközség 
Széchenyi utcai Református Templom   

 
F E L Ú J Í T Á S    

E N G E D É L Y E Z É SI    T E R V E 
 

Székesfehérvár, Széchenyi utca 18.  Hrsz:  539 
 
 

 
 
 

É- 1  Helyszínrajz             M=1:1000 
 

É- 2  Földszinti alaprajz    M=1:100 
 

É- 3  Galéria alaprajza     M=1:100 
 

É- 4  Tető alaprajz     M=1:100 
 

É- 5  A-A  Metszet,  B-B  Metszet   M=1:100 
 

É- 6  C-C  Metszet     M=1:100 
 

É- 7  Nyugati  Utcai homlokzat   M=1:100 
 

É- 8  Déli homlokzat     M=1:100 
 

É- 9           Keleti  Hátsó  homlokzat           M=1:100 
 

É-10          Északi  homlokzat            M=1:100  

 


