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ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ 
 

Adottságok: 

A Vörösmarty Mihály Művelődési központ a település központjában, a Széchenyi u. utca 1. szám alatt található. 
Főbejárata a kelet felé a Széchenyi útra néz, amelytől gondozott park választja el. Az épület forgalmas északi 
bejárata előtt is zöldövezet található, nyugatról aszfaltozott parkoló, délről az óvoda fogja közre. Az intézmény fő 
megközelítési iránya jelenleg kelet.  

Az épület közel sík terepen, részleges alápincézéssel épült 1976-ban. A szabadon álló telepítésű épület földszintje 
három irányban biztosít megközelítést a látogatóknak és a parkoló felől teszi lehetővé az üzemeltetési 
megközelítést. Az épület markáns homlokzattal, karakteres árnyékolókkal rendelkező részben lapos, részben 
magas tetős épület. Az épület nem áll sem műemléki, sem helyi védelem alatt, de elhelyezkedése és jelentősége 
okán felújítása településképi véleményezési eljárás köteles. 

Az épület kihasználtsága magas, több tánccsoportnak, szakkörnek és szervezetnek ad otthont, emellett nagy 
színházterme, táncterme és nagyméretű előcsarnoka lehetőséget ad számos helyi rendezvény megtartására.  

 

Fejlesztési cél: 

A felújítás célja az energetikai felújításon átesett, külső tereiben és homlokzataiban megújul művelődési ház belső 
tereinek korszerűsítése, a megváltozott és megnövekedett igényekhez történő igazítása, új technikai berendezések 
elhelyezése, a földszinten akadálymentes kialakítása és új oktatási, közösségi terek létrehozása.  

A földszinten és az emeleten is mobil válaszfalak kerülnek beépítésre, így szeparálható téregységek jönnek létre, 
amelyek az épület sokrétű használatát segítik. A kialakított terek alkalmasak kisebb foglakozások, táncos próbák, 
előadások megrendezésére, vetítésekre. Emellett az épület többi foglalkoztatója és a hozzájuk tartozó 
közlekedőterek is megújulnak, felületeik javításra, korszerűsítésre kerülnek. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a 
szociális helyiségek felújítása, és az akadálymentes közlekedés biztosítása a földszinten. 

Az épület működését segíti a portamegújítása, a kiszolgálóhelyiségek, ruhatár és büfé kapcsolatainak 
újragondolása. Megújul a földszinti nagy előadó, amely elsősorban technológiai felújítást jelent. Továbbá az emelet 
nyugati homlokzata árnyékolókkal kerül kiegészítésre, a foglalkoztató termek és az azokat támogató irodák 
komfortjának emelésére.  

A tervben az épület felújításra kerülő területeit színnel és számkóddal láttuk el, hogy a változások és átalakítások 
könnyen felismerhetőek és értelmezhetőek legyenek.  
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ELŐTÉR ÉS KÖZLEKEDŐK 
 
A földszinti közlekedő terekben és előcsarnokban új funkcionális egységet hozunk létre mobil lehatárolással, 
valamint a szétaprózott tereket egyesítjük, új korszerű teret hozva létre, ahol akadálymentes módon elérhetőek a 
földszint funkciói. Cél a külső terek letisztult, egységes formavilágának továbbvitele, a szabadon alakítható és 
használható téregységek létrehozása, a meglévő funkciókapcsolatok élénkítése, a beszűkült terek és zugok 
feltárása és bekapcsolása a földszint fő térrendszerébe. 

 

Bontási munkálatok: 

- A belső falburkolatok sárga kerámia burkolata eltávolításra kerül az összes függőleges fal és pillér 
felületről, lábazattal együtt. 

- A jelenlegi könnyűszerkezetes büfé válaszfal, kiadó- és bemutatópult elbontásra kerül 
- Az előcsarnok északi felén elbontásra kerül a ruhatár és büfé fogyasztótér közötti hagyományos válaszfal. 
- Az előcsarnok keleti oldalán levő radiátorok takarószerkezeteinek eltávolítása. 
- Az előcsarnok északi felén l a ruhatár és büfé fogyasztótér közötti válaszfalon elhelyezett fűtőtestek 

eltávolításra kerülnek, 2 db áthelyezésre kerül a ruhatár hátfalára. A radiátorok védőburkolattal 
rendelkeznek! 

- Az északi oldalon elhelyezkedő acél szerkezetű portásfülke és annak fa szerkezetű padozata elbontásra 
kerül. 

- Az északi folyosón elhelyezett rámpa elbontásra kerül. 
- A teljes fejlesztési területen elbontásra kerül a meglévő padlóburkolat. 
- A folyosók acélszerkezetű belső nyílászárói elbontásra kerülnek, 4 db. 
- A színházterem nyílászárói elbontásra kerülnek. 
- A déli lépcsőház biztonsági rácsa elbontásra kerül. 
- A porta melletti ruhatár fogasai elbontásra kerülnek.  



- Meglévő villamos hálózat részleges bontása 
 

Építési munkálatok: 

- A teljes fejlesztési terület padlóburkolatának cseréje, Margres / Time2.0 / Beige T24 30*60 polished 
(csiszolt) felületű burkolólap, homlokzaton alkalmazott fugázó anyaggal megegyező fugázással, kelet-
nyugat elhelyezési hossziránnyal, hálós kialakítással. 

- Az elbontott sárga kerámia burkolat helyett új lapburkolat kerül elhelyezésre. Típusai: 
- Margres / LINEA Time2.0 / Snow LT21 3000*1000 mm burkolólap, a belső tömb felületén, álló 

elhelyezés 
- Margres / Time2.0 / Beige T24 30*60 polished (csiszolt) felületű burkolólap, homlokzaton alkalmazott 

fugázó anyaggal megegyező fugázással, az összes nem „Snow LT21” burkolt felületen. 
- Új büfé kiadó- és bemutatópult, könnyűszerkezetes kialakítással, zárható, akadálymentes kivitelben. Alul 

épített kivitel, Margres / LINEA Time2.0 / Silver LT26 3000*1000 mm burkolólappal burkolt felülettel. A 
felső rész felhúzhetó biztonsági ráccsal védet kivitelben.  

- Az előcsarnok keleti oldalán új radiátor takaróelemek készítése, a homlokzati gépészeti takaró 
szerkezetekkel megegyező kivitelben, acél tartószerkezeten Mevaco, acél, hullámmintás terpesztett 
lemez, 62x22x6 mm, vastagság 10,1 mm, szabad áttetsző felület 45%, porfestett színes felülettel, sárga, 
RAL 1018, vízszintes lyukasztási iránnyal elhelyezve. 

- Új portáspult kialakítása alaprajzon jelölt pozícióban és méretben. Alul épített kivitel, 80/110 cm magas 
felépítmény, Margres / LINEA Time2.0 / Silver LT26 3000*1000 mm burkolólappal burkolt felülettel. Ehhez 
az oldalfal mellett biztonsági üveg fülke csatlakozik, 190 cm felett matt, sötétített üveg kialakítással. A 
fülke kialakítása pontmegfogásos üvegszerkezetből történik, megközelítése a pultból lehetséges. A pult 
nyugati oldala akadálymentes kialakítású. 

- A portáspult mellett a rámpa oldalán, 35 cm széles, felső részén 35 cm magas épített, burkolt ülőfelület 
kerül létrehozásra.  

- Új akadálymentes rámpa készítése, alaprajzon jelölt helyen és méretben, maximálisan 5% lejtéssel, 
színházterem felé eső oldalfalon akadálymentes, kettős kapaszkodóval ellátott konzolosan falra 
dűbelezett saválló acél korláttal, kapaszkodók kör keresztmetszettel. 

- Kialakításra kerül egy mobil infópult/jegypénztár, bútor, Margres / LINEA Time2.0 / Silver LT26 3000*1000 
mm burkolólappal burkolt felülettel, fixálható bolygókerekeken gördülő kivitelben, zárható tároló 
rekeszekkel, 200*60*80+10 cm alsó gördülő rész mérettel.  

- Az alaprajzon jelölt helyeken, északi bejárat mellett, illetve az áthelyezett fűtőtestek felett zárható 
öltözőszekrények kerülnek kialakításra. Az öltözőszekrények egyedi gyártásban készülnek, a főbejárat 
mellett az íves falszakaszra futnak, a fűtőtestek felett egységet alkotnak a fűtőtesteket takaró acél 
szerkezettel. A szekrények frontja MDF lapból készül, a szekrények kialakítása téglalap alakú tárolókkal 
történik, referenciatermék: MetaloBox MDF lapos öltözőszekrény, zárható kivitel.  

- A bejáratok szélfogóiban nagyméretű beépített szennyfogó szőnyegek kapnak helyet, 3 db 130*400 cm. 
- Az északi bejárat melletti falon 8 darab plakáttartó fali vitrin kerül elhelyezésre, 45 mm-es profilból, A1-es 

méretben.  
- Az északi főbejárat szélfogójában a korábbi portaablak befalazásra kerül. 
- Az előcsarnok falfestményének (secco) védelme 3+3 mm, VGS ragasztott biztonsági üveggel, becsillanás 

mentes kivitelben. A függőleges üvegtáblák alsó rögzítése a kép alatt a lábazatban történik, az 
üvegtáblákat saválló acél lábazat védi, meglévő lábazattal egyező magasságban, a felső rögzítés az 
álmennyezet síkja felett történik, alsó rögzítéssel azonos kivitel. Az üvegtáblák a festett felületre kerülnek 
elhelyezésre, mögötte léghézag nem marad. Az üvegtáblák vastagságát a befogási mód határozza meg! 

- A teljes fejlesztési terület vakolt festett felületeinek új, fehér tisztasági festése, álmennyezet panelek 
festése, mennyezetfestés. 

- Az előcsarnokban kialakításra kerül két mobilfal, az alaprajzon jelölt pozíciókban.  A mobilfalak sínes 
rendszerrel készülnek, és teljes egészben a keleti homlokzat felé mozgathatóak, harmonika 
mechanizmussal. Összecsukott állapotban a meglévő fal-pillér térközt nem csökkenthetik. A mobilfalak 



semmilyen módon nem kapcsolódhatnak a faliképpel díszített, üveggel védett falhoz, javasolt megoldás 
többszörös, tartósan rugalmas gumi ütköző a fal élén. Akusztikai követelmény RW min.= 39 DB. 
Referenciatermék: Esperento Sonico mobilfal. 

- A színházterem új nyílászárókat kap, akusztikai követelmény RW min.= 54 DB, belülről pánikzáras 
nyitókarok, akadálymentes kialakítás. 

- A folyosón kibontott nyílászárókkal megegyező pozícióba új keret nélküli üveg nyílászárók elhelyezése, 
összesen 4 db, ajtók feletti szellőzőrácsok cseréjével együtt. Az ajtók kivitele akadálymentes, 
nyitásirányuk a menekülési útvonallal megegyező, minkét szárnyon letűzős ajtókitámasztóval.  

- A déli lépcsőház előtti biztonsági rács kialakítása a homlokzati gépészeti takaró szerkezetekkel 
megegyező kivitelben, acél tartószerkezeten Mevaco, acél, hullámmintás terpesztett lemez, 62x22x6 mm, 
vastagság 10,1 mm, szabad áttetsző felület 45%, porfestett színes felülettel, sárga, RAL 1018, vízszintes 
lyukasztási iránnyal elhelyezve. Nyitási mechanizmus: harmonika nyitás, zárt, félig nyitott (csak lépcsőn 
történő közlekedés) és teljesen nyitott állásokkal. 

- A déli porta bejárati ajtaja felújításra kerül, új burkolatot kap, a homlokzati gépészeti takaró szerkezetekkel 
megegyező kivitelben, Mevaco, acél, hullámmintás terpesztett lemez, 62x22x6 mm, vastagság 10,1 mm, 
szabad áttetsző felület 45%, porfestett színes felülettel, sárga, RAL 1018, vízszintes lyukasztási iránnyal 
elhelyezve. 

- A büfé oldalfala mellett elhelyezésre kerül három mobil internetkapcsolattal rendelkező info-terminál.  
- 8 db kerékpártámasz elhelyezése, északi főbejárat mellett, árkádsor alatt, 900*1035 mm-es keret, 

referencia típus: Ziegler Fahradständer EDGETYRE. 
- Villamos rendszerek: A fejlesztési területen új villamos hálózat és világítási rendszer kerül kiépítésre, 

komplett vezeték-, és elosztóhálózattal együtt.  
- Gyengeáramú rendszerek: A költségvetésben részletezettek alapján kerülnek kiépítésre a rendszerek. 
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RUHATÁR 

 
A nagyméretű ruhatár felújításra kerül, formavilágával és felületével az előcsarnok és közlekedők tereihez igazodik. 
A létrehozott ruhatári pult és felújított ruhatár nagy rendezvények alkalmával is képes ellátni a szerepét.  
 

 
 

Bontási munkálatok: 

- A belső falburkolatok sárga kerámia burkolata eltávolításra kerül az összes függőleges fal és pillér 
felületről, lábazattal együtt. 

- A teljes fejlesztési területen elbontásra kerül a meglévő padlóburkolat 
 

Építési munkálatok: 

- A teljes fejlesztési terület padlóburkolatának cseréje, Margres / Time2.0 / Beige T24 30*60 polished 
(csiszolt) felületű burkolólap, homlokzaton alkalmazott fugázó anyaggal megegyező fugázással, kelet-
nyugat elhelyezési hossziránnyal, hálós kialakítással, a függőleges felületek fugáihoz igazított fugákkal. 

- Az elbontott sárga kerámia burkolat helyett új lapburkolat kerül elhelyezésre.  
- Margres / Time2.0 / Beige T24 30*60 polished (csiszolt) felületű burkolólap, homlokzaton alkalmazott 

fugázó anyaggal megegyező fugázással, az összes nem „Snow LT21” burkolt felületen. 
- A teljes fejlesztési terület vakolt festett felületeinek új, fehér tisztasági festése, álmennyezet panelek 

festése, mennyezetfestés. 



-  A ruhatári fogasok felújításra kerülnek, meglévő festékrétegek eltávolítása, új matt fekete zománcfesték 
felület. 

- A ruhatárból nyíló raktár bejárati ajtaja felújításra kerül, új burkolatot kap, a homlokzati gépészeti takaró 
szerkezetekkel megegyező kivitelben, Mevaco, acél, hullámmintás terpesztett lemez, 62x22x6 mm, 
vastagság 10,1 mm, szabad áttetsző felület 45%, porfestett színes felülettel, sárga, RAL 1018, vízszintes 
lyukasztási iránnyal elhelyezve. 

- Új épített ruhatári pult készítése, Margres / LINEA Time2.0 / Silver LT26 3000*1000 mm burkolólappal 
burkolt felülettel, a teljes ruhatár hosszában. A pult kialkítása akadálymentes, a pult bejárata zárható 
kivitelű, a pult maga fix elhelyezésű. 

- A fejlesztési területen az összes lámpatest lecserélésre kerül.  
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VIZESBLOKK 

 
A művelődési ház vizesblokkjainak kialakítása és mérete megfelel a felhasználásnak, de szanitereiben, 
burkolataiban már nem elégíti ki az elvárható színvonalat. Az átalakítás során a burkolatok és szaniterek cseréjével, 
pipere eszközök cseréjével, új elegáns mosdópulttal kerül felszerelésre, ami méltó a művelődési ház és a középület 
funkciójához.  
 

 

 

Bontási munkálatok: 

- A belső falburkolatok bontása. 
- Szaniterek és kiegészítők teljes bontása, WC-k és WC-nyomólapok leszerelése, visszaszerelés. 
- Meglévő WC válaszfalak bontása. 
- A teljes fejlesztési területen elbontásra kerül a meglévő padlóburkolat. 
- Meglévő szellőzőrácsok bontása. 
- Meglévő ajtók bontása. 
- Az emeleti férfi mosdóban elbontásra kerül egy kisméretű előtétfal 

 

 

Építési munkálatok: 

- A teljes fejlesztési terület padlóburkolatának cseréje, Margres / Time2.0 / Silver T26 30*60 polished 
(csiszolt) felületű burkolólap, kelet-nyugat elhelyezési hossziránnyal, hálós kialakítással. 



- Új oldalfalburkolat készítése Margres / LINEA Time2.0 / Silver LT26 3000*1000 mm burkolólappal, álló 
kivitel, egy sor.  

- Új épített mosdópult készítése, Margres / LINEA Time2.0 / Carbon LT28 3000*1000 mm burkolólappal 
burkolt felülettel.  

- A földszinten a mosdók teljes szélességben előtétfalat kapnak. 
- Mosdópult felett, teljes szélességben 1 m magasságú tükör elhelyezése. 
- Alaprajz és tételes költségvetés szerinti darabszámban és pozíciókban elhelyezett szaniterek: 

- Száraz rendszerű (vízöblítés nélküli) vizelde, vizeldék között porcelán válaszfallal. 
- Pultos felülről ráültethető mosdó, önelzárós vandálbiztos csapteleppel szerelve. 

- Új wc válaszfalrendszer készítése, alaprajz szerint, inox szerelvényekkel, vízálló kompakt lemezből, 18 
mm-es anyagvastagsággal. 

- Padlóösszefolyók cseréje. 
- A teljes fejlesztési terület vakolt festett felületeinek új, fehér tisztasági festése, álmennyezet panelek 

festése, mennyezetfestés. 
- Új szellőzőrácsok és ventilátor elhelyezése. 
- Új ajtók elhelyezése, folyosóra nyíló, illetve előtér és WC-k között.  
- Pipere eszközök elhelyezése és szerelése, két mosdónként egy db elektromos kézszárító elhelyezése. 
- Villamos rendszerek: A fejlesztési területen új villamos hálózat és világítási rendszer kerül kiépítésre, 

komplett vezeték-, és elosztóhálózattal együtt.  
- Gyengeáramú rendszerek: A költségvetésben részletezettek alapján kerülnek kiépítésre a rendszerek. 
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ÖLTÖZŐK 
 
Az épület öltözői nem elégítik ki az akadálymentes követelményeket, emellett állapotuk is kívánnivalót hagy maga 
után. A felújított és átalakított öltözők minden követelménynek megfelelve biztosítanak lehetőséget a foglalkoztató 
és színjátszó programokon történő részvételre kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
 

 

 

Bontási munkálatok: 

- Szaniterek bontása, WC-k leszerelése. 
- Az alaprajzon jelölt válaszfalak bontása. 
- A teljes fejlesztési területen elbontásra kerül a meglévő padlóburkolat 
- Meglévő ajtók bontása 
- Falburkolatok bontása a vizes helyiségekben. 
- Az északi oldal öltözőjében, a két öltöző közötti előtér, wc, zuhanyzó falai elbontásra kerülnek. 

 

Építési munkálatok: 

- A teljes fejlesztési terület padlóburkolatának cseréje, Tarkett, Granit Safe.T burkolat, csúszásmentes, 
vizes helyiségekben is ajánlott, kopóréteggel ellátott padlóburkolat, szín: Beige 3052702. 

- A teljes fejlesztési terület vakolt festett felületeinek új, fehér tisztasági festése, álmennyezet panelek 
festése, mennyezetfestés. 

- A teljes fejlesztési terület falburkolatának cseréje, Margres / Time2.0 / Silver T26 30*60 polished (csiszolt) 
felületű burkolólap, hálós kialakítással. 

- Öltözőasztalok felett, teljes szélességben 1 m magasságú tükör elhelyezése, öltözőnként egy teljes alakos 
öltözőtükör elhelyezése 100*200 cm 



- Az északi oldal öltözőjében új válaszfalak készülnek, a két öltöző közötti előtér, wc, akment. mosdó, 
zuhanyzó falai, valamint a keleti oldalon az öltöző zuhanyválaszfalai. 

- Az ésZaki oldal öltözőjének zuhanyozói 10 cm szintemeléssel készülnek el, gépészeti elhúzás miatt. 
- Alaprajz szerinti darabszámban és pozíciókban elhelyezett szaniterek: 

- falra szerelt mosdó, szifontakaróval és önelzárós vandálbiztos mosdó csapteleppel szerelve 
- 65mm magas 3,5mm vastag közületi zuhanytálca, 90*90 cm, középső összefolyóval, falon kívüli 

zuhany csapteleppel és zuhanyszettel szerelve. 
- Akadálymentes szaniterek mosdó és fali WC. Falba épített WC tartály, önelzáró mosdócsaptelep, falon 

kívüli zuhany csaptelep és zuhanyszet. Az akadálymentességet biztosító egy fix és egy felhajtható 
kapaszkodóval, króm kivitelben, nagy méretű tükörrel, vészcsengőkkel, az akadálymentes ajtón 20 cm 
magas saválló acél rúgólécekkel. Épített kivitelű zuhanyzóval, csúszásmentes kivitelben, szükséges 
kapaszkodókkal és lehajtható zuhanyzó üléssel ellátva. 

- Új szellőzőcsővezeték és ventilátor elhelyezése. 
- Villamos rendszerek: A fejlesztési területen új villamos hálózat és világítási rendszer kerül kiépítésre, 

komplett vezeték-, és elosztóhálózattal együtt.  
- Gyengeáramú rendszerek: A költségvetésben részletezettek alapján kerülnek kiépítésre a rendszerek. 
-  

  



05 
SZÍNHÁZTEREM 
 
Az előadóterem kialakítása építészetileg megfelel a követelményeknek, a benne elhelyezett technika felújításával 
korszerű színháztermet hozhatunk létre. A felújítási munkálatok építési részei az akadálymentes kialakítást segítik, 
illetve a belső felületeket újítják meg. 
A felújítás során megújul a színpadtechnika, mind hang-, mind fénytechnika szintjén, emellett helyet kap egy új 
nagyteljesítményű projektor és a színpad méretéhez igazított vetítővászon is.  
 

 
 

Bontási munkálatok: 

- A színházterem nyílászárói elbontásra kerülnek. 
- A nézőtér melletti közlekedők korlátjai elbontásra kerülnek. 

 

Építési munkálatok: 

- A színházterem új nyílászárókat kap, akusztikai követelmény RW min.= 54 DB, belülről pánikzáras 
nyitókarok, akadálymentes kialakítás. 

- A teljes fejlesztési terület vakolt festett felületeinek új, fehér tisztasági festése, álmennyezet panelek 
festése, mennyezetfestés. 

- A két oldalfalon új, akadálymentes, kettős kapaszkodóval ellátott konzolosan falra dűbelezett saválló acél 
korlát kerül felszerelésre, kapaszkodók kör keresztmetszettel. 

- A teljes színpadtechnika felújításra kerül, felszerelésre kerülnek az új lámpák és fényvetők tartókonzoljai. 



- Új vetítővászon és tartószerkezeteinek, mozgató mechanikájának elhelyezése a színpadon 8,68*4,86 m 
méretben. 

- Villamos rendszerek: A fejlesztési területen új villamos hálózat és világítási rendszer kerül kiépítésre, 
komplett vezeték-, és elosztóhálózattal együtt.  

- Gyengeáramú rendszerek: A költségvetésben részletezettek alapján kerülnek kiépítésre a rendszerek. 
-  

  



06 
AKADÁLYMENTES MOSDÓ 
 
Az épület jelenleg nem rendelkezik a követelményeknek megfelelő akadálymentes mosdóval. A felújítás során 
kialakításra kerül egy, a jelenlegi követelményeknek megfelelő helyiség.  
 

 
 

Bontási munkálatok: 

- Szaniterek bontása. 
- A teljes fejlesztési területen elbontásra kerül a meglévő padlóburkolat 
- Meglévő ajtók bontása 
- Falburkolatok bontása. 

 

Építési munkálatok: 

- A teljes fejlesztési terület padlóburkolatának cseréje, Tarkett, Granit Safe.T burkolat, csúszásmentes, 
vizes helyiségekben is ajánlott, kopóréteggel ellátott padlóburkolat, szín: Beige 3052702. 

- A teljes fejlesztési terület vakolt festett felületeinek új, fehér tisztasági festése, álmennyezet panelek 
festése, mennyezetfestés. 

- A teljes fejlesztési terület falburkolatának cseréje, Margres / Time2.0 / Silver T26 30*60 polished (csiszolt) 
felületű burkolólap, hálós kialakítással. 

- Az akadálymentes mosdó és pihenő közötti fal a pihenő felé egy teljes belmagasságú előtétfallal egészül 
ki. 



- Akadálymentes szaniterek mosdó és fali WC. Falba épített WC tartály, önelzáró mosdó csaptelep, falon 
kívüli zuhany csaptelep és zuhanyszet. Az akadálymentességet biztosító egy fix és egy felhajtható 
kapaszkodóval, króm kivitelben, nagy méretű tükörrel, vészcsengőkkel, az akadálymentes ajtón 20 cm 
magas saválló acél rúgólécekkel. Épített kivitelű zuhanyzóval, csúszásmentes kivitelben, szükséges 
kapaszkodókkal és lehajtható zuhanyzó üléssel ellátva. 

- Új szellőzőcsővezeték és ventilátor elhelyezése. 
- Villamos rendszerek: A fejlesztési területen új villamos hálózat és világítási rendszer kerül kiépítésre, 

komplett vezeték-, és elosztóhálózattal együtt.  
- Gyengeáramú rendszerek: A költségvetésben részletezettek alapján kerülnek kiépítésre a rendszerek. 

 

  



07 
BÜFÉ 
 
Az épület szerves része a látogatók kiszolgálása, amely jelenleg nem tekinthető megoldottnak. A felújított büfé, 
akadálymentes kialakításának köszönhetően szolgálja az épület minden látogatóját, akár a hétköznapokban, akár 
a rendezvények alkalmával.  

 

 
 

Bontási munkálatok: 

- A jelenlegi könnyűszerkezetes büfé válaszfal, kiadó- és bemutatópult elbontásra kerül 
- A teljes fejlesztési területen elbontásra kerül a meglévő padlóburkolat. 

 

 

Építési munkálatok: 

- A teljes fejlesztési terület padlóburkolatának cseréje, Margres / Time2.0 / Beige T24 30*60 polished 
(csiszolt) felületű burkolólap, homlokzaton alkalmazott fugázó anyaggal megegyező fugázással, kelet-
nyugat elhelyezési hossziránnyal, hálós kialakítással. 

- A teljes fejlesztési terület falburkolatának cseréje, Margres / Time2.0 / Silver T26 30*60 polished (csiszolt) 
felületű burkolólap, hálós kialakítással. 

- Új büfé kiadó- és bemutatópult, könnyűszerkezetes kialakítással, zárható, akadálymentes kivitelben. 



- A teljes fejlesztési terület vakolt festett felületeinek új, fehér tisztasági festése, álmennyezet panelek 
festése, mennyezetfestés. 

- Villamos rendszerek: A fejlesztési területen új villamos hálózat és világítási rendszer kerül kiépítésre, 
komplett vezeték-, és elosztóhálózattal együtt.  

- Gyengeáramú rendszerek: A költségvetésben részletezettek alapján kerülnek kiépítésre a rendszerek. 

  



08 
TÁNCTEREM 
 
A táncterem az emelet legnagyobb téregysége, ahol a geometria lehetővé teszi, hogy több kisebb termet hozzunk 
létre mobilfalakkal, segítve ezzel az épületben helyet kapó funkciók elosztását. 
 

 
 

Bontási munkálatok: 

- A terem radiátorburkolata és védőelemei elbontásra kerülnek.  
 

 

Építési munkálatok: 

- A teremben manuális működtetésű belső árnyékolók kerülnek felszerelésre az összes homlokzati 
nyílászáró elé, pl. rolós, feltekerhető megoldással. 

- A táncterem két oldalsó teresedését mobilfalakkal választjuk le, ezek külön is megközelíthető funkcionális 
egységet alkotnak, az alaprajzon jelöltek szerint. A mobilfalak sínes rendszerrel készülnek, és teljes 
egészben a nyugati határoló fal felé mozgathatóak, harmonika mechanizmussal. Összecsukott állapotban 
a meglévő fal-pillér térközt minimálisan csökkenthetik. Akusztikai követelmény RW min.= 39 DB. 
Referenciatermék: Esperento Sonico mobilfal. 

- A táncterem parketta burkolata felújításra kerül. 



- A terem belső nyílászáróit új korszerű nyílászárókra cseréljük, akusztikai követelmény RW min.= 54 DB, 
belülről pánikzáras nyitókarok, akadálymentes kialakítás. 

- A teremben felszerelésre kerül egy nagy teljesítményű projektor és hozzá tartozó nagyméretű 
vetítővászon. 

- A terem radiátorburkolata és védőelemei helyén új védőburkolat készül.  
- A terem tagolt álmennyezete felújításra kerül, szükséges panelek gipszkarton elemekre történő 

cseréjével, ahol kevésbé sérült pozíciókban kontakt gipszkarton álmennyezet készül a meglévő 
szerkezetre, illetve álmennyezetre. 

- A teljes fejlesztési terület vakolt festett felületeinek új, fehér tisztasági festése, álmennyezet panelek 
festése, mennyezetfestés. 

- Villamos rendszerek: A fejlesztési területen új villamos hálózat és világítási rendszer kerül kiépítésre, 
komplett vezeték-, és elosztóhálózattal együtt.  

- Gyengeáramú rendszerek: A költségvetésben részletezettek alapján kerülnek kiépítésre a rendszerek. 
 

  



 

Helyiséglista, Bonyhád művelődési ház, földszint 
Helyiség megnevezése Felújítás 

kódja 
Átalakítás előtt Átalakítás után 

Előcsarnok (megszűnik) 01 150,78 m2 gresslap 0 m2 - 
Közlekedő 01 80,91 m2 gresslap 91,04 m2 új burkolat 
Közlekedő 01 209,40 m2 gresslap 225,73 m2 új burkolat 
Szélfogó 01 14,85 m2 gresslap 14,85 m2 új burkolat 
Szélfogó 01 6,75 m2 gresslap 6,75 m2 új burkolat 
Szélfogó 01 6,75 m2 gresslap 6,75 m2 új burkolat 
Ruhatár (megszűnik) 01 12,85 m2 gresslap 0 m2 - 
Porta 01 12,43 m2 faburkolat 6,37 m2 új burkolat 
Multifunkciós tér (új) 01 0 m2 - 131,29 m2 új burkolat 
Pénztár (új) 01 0 m2 - 3,10 m2 új burkolat 
Ruhatár 02 24,87 m2 gresslap 24,87 m2 új burkolat 
Tároló 02 4,05 m2 gresslap 4,05 m2 új burkolat 
Női mosdó 03 8,35 m2 gresslap 8,35 m2 új burkolat 
Női WC 03 15,29 m2 gresslap 15,29 m2 új burkolat 
Férfi mosdó 03 14,56 m2 gresslap 14,56 m2 új burkolat 
Férfi WC 03 7,76 m2 gresslap 7,76 m2 új burkolat 
Öltöző 04 14,19 m2 gresslap 14,19 m2 új burkolat 
Öltöző 04 9,97 m2 gresslap 9,97 m2 új burkolat 
Előtér (megszűnik) 04 4,75 m2 gresslap 0 m2 - 
WC (megszűnik) 04 1,81 m2 gresslap 0 m2 - 
Zuhanyzó (megszűnik) 04 8,68 m2 gresslap 0 m2 - 
WC (új) 04 0 m2 - 1,44 m2 új burkolat 
Előtér (új) 04 0 m2 - 5,32 m2 új burkolat 
Akment. mosdó zuh. (új) 04 0 m2 - 4,81m2 új burkolat 
Öltöző 04 14,23 m2 gresslap 14,23 m2 új burkolat 
Öltöző 04 11,89m2 gresslap 11,89 m2 új burkolat 
Zuhanyzó 04 5,19 m2 gresslap 5,19 m2 új burkolat 
WC 04 2,11 m2 gresslap 2,11 m2 új burkolat 
Előtér 04 4,18 m2 gresslap 4,18 m2 új burkolat 
Tároló (megszűnik) 04 7,38 m2 gresslap 0 m2 - 
Akment. mosdó zuh. (új) 04 0 m2 -  m2 új burkolat 
Nézőtér 05 274,94 m2 padlószőnyeg 274,94 m2 nem változik 
Színpad 05 137,03 m2 Parketta 137,03 m2 nem változik 
Akment. WC 06 3,84 m2 gresslap m2 új burkolat 
Büfé 07 27,34 m2 gresslap m2 új burkolat 

 

Helyiséglista, Bonyhád művelődési ház, emelet 
Helyiség megnevezése Felújítás 

kódja 
Átalakítás előtt Átalakítás után 

Női mosdó 03 2,84 m2 gresslap 2,84 m2 új burkolat 
Női WC 03 9,71 m2 gresslap 9,71 m2 új burkolat 
Férfi mosdó 03 2,84 m2 gresslap 2,84 m2 új burkolat 
Férfi WC 03 10,46 m2 gresslap 10,46 m2 új burkolat 
Táncterem 08 311,25 m2 Parketta 311,25 m2 felújítandó 


