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ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Előzmények: 

Velence Város Önkormányzata felkérte irodámat egy meglévő épületben 

kialakítandó óvoda tervezésére. Az épület jelenleg Civil házként működik. A helyszíni 

bejáráson látottak és a megrendelő képviselőivel folytatott egyeztetések alapján egy 

egycsoportszobás, azaz maximum 30 gyermek befogadására alkalmas óvoda terveit 

készítettük el. A tervezett beruházás nem építési engedély köteles, mivel a tervek 

szerint csak belső átalakítás történik. Az óvoda használatához azonban szükséges a 

működési engedély beszerzése, melynek feltétele az érintett szakhatóságok 

bevonása. A tervezés során egyeztetéseket folytattunk az ANTSZ munkatársaival, akik 

a terveket jóváhagyták. A tervezést az MSZ 24203-1 számú, „Nevelési és oktatási 

épületek tervezési előírásai” című szabvány figyelembevételével készítettük. 

 

Helyszín és meglévő épület ismertetése: 

A tervezés helyszíne: 2481 Velence, Fő utca 64., hrsz.: 1014/1. 

 

A helyszín: 

 
 

 Az épülettel szemben az út másik oldalán egy négy csoportszobás óvoda működik. A 

tervezési helyszín, a Civil ház egy földszintes, részben alápincézett, magastetős épület, 

mely tetőtérbeépítéssel nem rendelkezik. Az épület néhány éve egy komolyabb belső 

felújításon és átalakításon esett át, melynek során belső felújítás, részleges 



VELENCE, ÓVODA KIALAKÍTÁSA 
KONCEPCIÓTERV 
ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS, 2022. 07. 27. 

3 
 

akadálymentesítés és egyes nyílászáról cseréje történt. A felújítás az épület 

alapterületének egy részét nem érintette, így az jelenleg félkész állapotban, 

használaton kívül van.  

 

Meglévő alaprajz: 

 
 

 

A tervezett óvoda főbb jellemzői: 

A tervezés során a legfőbb szempont az volt, hogy a meglévő épület minél kisebb 

átalakításával, a lehető leggazdaságosabban, minél több gyermek befogadására 

alkalmas óvodát tudjunk kialakítani, mindezt a jelenleg érvényben lévő szakmai 

előírások figyelembevételével. A helyszíni felmérés során körvonalazódott a 

koncepció, mely szerint az épület egy egycsoportszobás óvoda kialakítására 

alkalmassá tehető, így legfeljebb 30 gyermek befogadására lehet alkalmas. Az 

alaprajzi átalakítás során törekedünk arra, hogy minél kevesebb bontásra legyen 

szükség. Az óvoda kialakításához szükség lesz a jelenleg használaton kívüli helyiségekre 

is. Az épület gépészeti és elektromos hálózata a tervek szerint alapvetően nem 

változik, a funkciókból adódó módosításokat azonban ezeken a rendszereken végre 
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kell hajtani. A gépészeti és elektromos átalakításokat szakági kiviteli tervek alapján kell 

elvégezni. 

 

Alaprajzi kialakítás: 

A tervezett óvoda alaprajzát viszonylag kevés bontással sikerült megtervezni, így a 

jelenlegi helyiségek közül sok megmaradhat. A tervezett alaprajz három főbb 

funkcionális egységből tevődik össze, melyek a meglévő és megmaradó bejárati 

ajtókhoz igazodik. Az első rész az óvoda, a csoportszobával, öltözővel, vizesblokkal. A 

második a tálalókonyha külön bejárattal. A harmadik pedig a személyzeti rész, mely 

szintén külön bejárattal rendelkezik. 

 

Tervezett alaprajz: 

 
 

A vizes helyiségek átalakítására az akadálymentes mosdó kivételével szükség lesz, 

mivel a gyermekek által használt mosdók és wc-k méretei eltérnek a jelenleg 

meglévőktől. A jelenlegi multifunkciós helyiségből alakul ki a tálalókonyha, melybe egy 

újonnan épülő előtéren keresztül lehet bejutni, külön bejáraton keresztül. A 

tálalókonyhát nem külsős cég fogja üzemeltetni, így külön szociális blokk kialakítása 

nem szükséges. A tálalókonyha pontos funkcionális kialakítását a későbbiekben 
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elkészítendő konyhatechnológiai terv szerint kell elkészíteni. A jelenleg funkció nélküli 

helyiségek területén alakítjuk ki a szintén külön bejárattal rendelkező személyzeti 

blokkot, mely öltözőt, irodákat, raktárakat és mosókonyhát foglalnak magukba. Itt új 

aljzat rétegrend kialakítására és új válaszfalak építésére is szükség lesz. A személyzeti 

blokkból belső kapcsolat lesz az óvodai részekkel. 

 

Az épülethez tartozik egy szép nagy, részben árnyékos udvar, mely a gyermekek 

számára alkalmas játszóudvarnak, a szabványban meghatározott méretekkel 

rendelkezik. 

 

Tervezett helyiségek listája (m2): 

 

 
 

Tálalókonyha: 

A tálalókonyha kialakítását külön konyhatechnológiai terv szerint kell elkészíteni. A 

tálalókonyha üzemeltetését nem külsős cég fogja végezni, így nincs szükség az itt 

dolgozók számára külön szociális blokk kialakítására. 
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Parkolás: 

Épületbővítés nem történik és a projekt nem építési engedély köteles, így új telken 

belüli parkolók kialakítása nem szükséges. A parkolás jelenleg közterületen megoldott, 

szükség esetén közvetlenül az épület bejárata előtt kialakítható egy akadálymentes 

parkoló. 

 

A jelenlegi tervdokumentáció célja a koncepció kialakítása, és a szakhatóságokkal 

való egyeztetések lebonyolítása. Kivitelezésre a tárgyi dokumentáció nem alkalmas, 

ahhoz a későbbiekben elkészítendő kiviteli tervdokumentációra van szükség. 

 

 

 

Budapest. 2022. 07. 27. 
 

 

 

Édes Gergely    
É 07-0383 
Okl. építészmérnök 
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