
M	ű	s	z	a	k	i			T	a	r	t	a	l	o	m	

4	lakásos	sorház	

Elhelyezkedés	

Az	 építési	 telek,	 Debrecen	 Hatvani	 utcai	 kert	 néven	 ismert	 területén	 a	
Debrecen	belterület	18721	hrsz.	alatt	található.	

A	 kialakított	 építési	 telek	 egy	 rendezett,	 területen	 helyezkedik	 el.	 A	 telek	 teljes	
közműhálózattal,	víz,	csatorna,	villany,	gázellátással	rendelkezik.	

A	 sorházak	 első	 osztályú	 minőségben,	 kulcsrakészen,	 saját	 garázzsal	 és	 kerttel	
készülnek.	A	sorházak	előtt	aszfaltozott	az	út.	A	sorházak	előtt,	a	telekhatáron	belül	
gépkocsibejáró	és	járda	kialakítása	lesz	térkő	burkolatból.	

Tervezésüknél	 a	 barátságos,	 minőségi,	 világos,	 kényelmes,	 jó	 beosztású	 családi	
otthonok	építése	és	a	lehetőség	szerinti	legprivátabb	életterek	kialakítása	voltak	a	fő	
irányelvek.	

1. Építészet

Alapozás:	

Statikai	tervnek	megfelelően!	A	statikai	terv	rendelkezésre	áll,	a	kiviteli	terv	részeként	
kezelendő!	

Az	épület	sávalapozással	készül.	Az	épület	nem	alápincézett.	

Falazatok:	

A	 külső	 falak	 Porotherm	 30	 N+F	 jelzésű	 (azzal	 egyenértékű)	 nútféderes	 kialakítású	
falazóblokk.		

A	válaszfalak	Porotherm	10	N+F	téglából.	

A	vakolás	cementbázisú	vakolattal,	a	sarok	részek	alu	élvédővel	lesznek	ellátva	

A	házrészeket	elválasztó	falak	anyaga	hanggátló	tégla	összesen	60	cm.	

A	belső	falfelületek	kétrétegű,	diszperziós	alapú,	fehér	színű	festékkel	festettek	(igény	
szerint	 -	 külön	 megállapodás	 alapján	 egyéb	 színek,	 tapéták	 is	 választhatóak,	 de	 a	
megrendelő	ki	is	vállalhatja).	



Födém:	

Az	épület	földszintje	fölött	19	cm	vastag	vasbetonfödém	készül.	

A	 statikai	 terv	 alapján	 béléselemes	 födém	 lesz	 kiváltva,	 melyek	 külső	 éle	
hőhídmentesítéssel	hőszigetelt.	

A	 tetőtérben	 gipszkarton	 mennyezet,	 20	 cm-es	 hőszigeteléssel,	 járható	 lécezéssel,	
padfeljáróval	 ellátva.	 Amennyiben	 a	 megrendelő	 igényli	 a	 +	 szigetelő	 réteg	
elhelyezhető	felár	ellenében.		

Tetőszerkezet:	

Az	 épületen	 fesztávnak	 megfelelő	 nyeregtetős	 fedélszerkezet	 készül.	 A	 tető	
szerkezete	 fűrészelt,	 I.	 osztályú	 fenyőgerendákból,	 hagyományos	 ácskötésekkel	
készülő	szerkezet.	Beépítés	előtt	az	összes	fa	szerkezet	láng-,	és	gombamentesítésre	
kerül.			

Héjazat:	

A	tervnek	megfelelően	antracit	színű	Bramac	típusú	beton	cserépfedéssel.		

Bádogos	szerkezetek:	

Antracit	 színű	 horganyzott	 csatornákkal	 kerülnek	 kialakításra.	 Az	 épületek	 közötti	
elválasztó	falazat	szintén	antracit	színű	bádoglemezzel	lesz	lefedve.	

Lépcső:	

Monolit	vasbeton	szerkezetű	statikai	terv	alapján	készül.	A	lépcső	burkolása	kerámia	
burkolattal	történik	(mely	megállapodás	alapján	kivállalható).	

Vízszigetelések:	

A	 földszinti	 padló	 1	 réteg	 Bitubit	 GV	 3,5	 vastaglemez	 szigetelést	 kap,	 valamint	 a	
talpgerenda	külső	része	dörken	lemezzel	 lesz	ellátva.	A	vizes	helyiségek	technológiai	
szigeteléssel	készülnek	a	vízszintes	járófelületeken,	valamint	a	fürdőkádakat	határoló	
függőleges	felületeken,	1,95	m	magasságig.	

Hő-	és	hangszigetelés:	

A	lakások	„A”	energetikai	minőségben	készülnek.		

A	padlószerkezetek	talajnedvesség	és	hő	ellen	szigetelt	megoldással	készülnek.		

Az	 épület	 földszinti	 része	 talajnedvesség	 ellen	 védett,	 1	 rétegű	bitumenes	 lemezzel	
szigetelt.	

A	 tetőszerkezet	 hőszigetelése	 20	 cm	 vastag	 üveggyapot	 szigetelés.	 A	 külső	
falszerkezetek	 30	 cm	 vastag,	 fokozott	 hőszigetelő	 képességű	 falazó	 elemekből	
készülnek.		

A	 külső	 homlokzati	 falakra	 10	 cm	 hőszigetelés	 kerül,	 a	 talpgerenda	 külső	 része	
szigetelve,	a	 lábazati	rész	 lábazati	szigetelővel	 lesz	szigetelve.	A	földszinti	és	emeleti	



padló	hang-	és	hőszigetelése	 lépésálló	szigeteléssel	 lesz	ellátva	tervnek	megfelelően	
méretben.	

2.	 Nyílászárók	

Külső	nyílászárók:	

Műanyag	 7	 légkamrás	 típusú	 profilból,	 szürke	 színben,	 hőszigetelt	 üvegezéssel	
készülnek.	(	0.6	W/m2K	3	rétegű	argon	gázzal	töltött).	Színük	a	külső	oldalon	szürke	
belső	 oldalon	 fehér.	 A	 nyílászárók	 beépített	 rejtett	 redőnytokos	 előkészítéssel	
kerülnek	kialakításra.	A	teraszajtók	tolóajtós	kivitelben	készül!	

A	bejárati	ajtó	5	ponton	záródó	biztonsági	ajtó.	

A	garázskapu	elektromos	működtetésű	4	cm	hőszigetelésű.	

Belső	nyílászárók:	

A	belső	ajtók	típusú	MDF	tele	ajtók.	Igény	szerint	kivállalható.	40.000	Ft/db	áron.		

3.	 Burkolás	

Falburkolat:	

A	 fürdőszobában	 és	 a	 wc-ben	 2,10	 m	 magasságig,	 valamint	 a	 konyhában	 a	
konyhabútor	 alsó	 és	 felső	 része	 között	 60	 cm	 szélességben	 fali	 csempe	 burkolat	
készül	br.:	3500	Ft/nm	értékben.	

Padlóburkolat:	

Igény	szerint	kerámia	burkolat	vagy	 laminált	parketta	burkolat	választható	br.:	4000	
Ft/nm	értékben.		

A	garázs	fagyásálló	greslappal	lesz	burkolva.	

A	 burkolást	 és	 a	munkadíjat	 a	 szerződés	 alapján	 a	 kivitelezőt	 terheli.	 Igény	 szerint	
kivállalható	1500	Ft/nm	áron,	segédanyag	(ragasztó,	fuga)	500	Ft/nm	áron,	 laminált	
parketta	munkadíj	500	Ft/nm.		

Felület	képzések:	

A	 belső	 falfelületek	 kialakítása	 gépi	 vakolással	 és	 élvédő	 profilok	 használatával	
történik.	 A	 lakásokban	 glettelés	 után	 fehér	 vagy	 pasztell	 színű	 diszperziós	 falfestés	
készül.	 (igény	 szerint-	 külön	 megállapodás	 alapján	 egyéb	 színek,	 tapéták	 is	
választhatóak,	de	a	megrendelő	ki	is	vállalhatja).	Az	anyag	és	munkadíjat	a	szerződés	
alapján	a	kivitelezőt	terheli.		

Lehetőség	van	kivállalásra	700	Ft/nm	áron.	Anyag+munkadíj.	

A	 külső	 homlokzatra	 kerülő	 szigetelésre	 Revco	 nemesvakolat	 világos	 színben,	
valamint	kőburkolat	kerül	a	terveknek	megfelelően.		nem	kivállalható)	

	



Korlátok	:	

	

A	teraszok	mellvédrészéi	és	a	lépcsőház	korlátai	festett	acélkorlátok.	

	

4.	 Épületgépészet	

	

A	fűtésrendszer	a	földszinten	padlófűtés	külön	körön	lesz	kialakítva	emeleten	falfűtés		
külön	termosztáttal.	

A	 fűtés-	 és	 a	 melegvíz	 ellátást	 minden	 lakásban	 egyedileg	 beépített,	 egyedi	
mérőhellyel	 ellátott	 zárt	 égésterű	 kondenzációs	 kazán	 biztosítja.	 (Ariston	 24	 KW)	 (	
igény	szerint	felár	ellenében	víztárolós	típusban	is	rendelhető)	

A	fürdőszobákba	törölközőszárítós	radiátorok	kerülnek	beépítésre.	

Minden	lakás	víz,gáz,villany	hálózata	külön	mérőhellyel	kerül	ellátásra.	

A	 konyhában	 1	 db	 mosogató	 csapkiállás	 és	 1	 db	 mosogatógép	 kiállás	 kerül	
kivitelezésre	egyeztetés	szerint.	

Fürdőszobák	és	wc-k	szaniterei	

•	 Alföldi	fehér	csésze	öblítőtartállyal,	tartalék	elzáró	szeleppel.(30.000	Ft/szett)	

•	 Alföldi	fehér	mosdó	60	cm	(10.000	Ft/db)	

•	 Az	alapáras	csaptelepek	egykaros	MOFÉM	JUNIOR	csaptelepek.	(15.000	Ft/db)	

•	 Fürdőkád	(25.000	Ft/db)	

A	szaniterek	szintén	kivállalhatóak.	A	beépített	szaniter	berendezések,	szerelvények,	
csaptelepek	választhatók	a	műszaki	leírásban	foglaltak	szerint.	Az	automata	mosógép	
víz	és	csatorna	csatlakozása	biztosított.	A	zárt	terű	helyiségek	szellőzése	-	kapcsolóval	
vezérelt	-	elszívó	ventillátorral	történik.	

A	 szennyvízcsatorna	 bekötése	 az	 utcai	 hálózatra	 lesz	 bekötve,	 az	 épületen	 belül	 a	
vizes	kiállások	alapján	lesz	a	nyomvonal	meghatározva.	

A	csapadék	víz	szintén	az	utcai	hálózatba	lesz	bekötve,	épületenként	elkülönítve.	

Az	épület	klíma	előkészítése	a	kivitelezés	tartalmazza,	szintenként	1-1	db	egység	

5.	 Villanyszerelés	

	

Minden	lakás	külön	mérőhellyel	lesz	ellátva,	lakásonként	40	A	teljesítménnyel.	

A	mérőórát	 a	 szolgáltató	 adja,	 az	 egyéb	 biztosítékok,	 relék,	megszakítók	 Schneider	
vagy	Siemens	típusúak.	



A	 teljes	 elektromos	 hálózat	 falban	 szerelt	 védőcsövekbe	 húzott	 rézvezetékekkel	
készül,	megfelelő	biztonsági	földeléssel.	

A	szobákban	4	m2-ként	kerül	dugalj	kialakításra,	egyeztetés	alapján.	Minden	helyiség	
alapkapcsolókkal	 ellátott.	 A	 lakásokban	 korszerű,	 formatervezett	 LEGRAND	
elektromos	 szerelvények	 kerülnek	 elhelyezésre.	 A	 lakások	 világító	 testei	 nem	
tartoznak	a	lakások	alapfelszereltségébe,	ezeket	a	vevők	biztosítják.	

A	 kivitelezés	 szintenként	 1	 db	 telefoncsatlakozó	 és	 szobánként	 1	 db	 TV	 csatlakozó	
csövezését	tartalmazza.	

Minden	további	szerelvény	7000	Ft/db.	

A	riasztó	előkészítés	a	kivitelezés	tartalmazza.	

	

6.	 Külső	burkolási	és	tereprendezési	munkák	

	

-	 durva	tereprendezés	

Az	épület	körül	80	cm	szélességben	 járda	épül,	 valamint	a	garázs	 feljáró	és	parkoló	
helyek	térkövezve	lesznek.	

Az	ingatlan	kerítéssel	lesz	körbe	zárva	motoros	toló	kapu	rendszerrel,	fém	szerkezetű	
betéttel.	

	

8.	 Belső	alaprajzi	kialakítások	és	módosítások	

	

A	 kivitelező	 kizárólagos	 döntése	 szerint	 –	 a	megrendelő	 költségviselése	mellett	 –	 a	
megrendelőnek	 módjában	 áll	 módosítani	 a	 lakás	 belső	 alaprajzi	 kialakítását	 és	
felszereltségét.	 A	 módosítások	 nem	 érinthetik	 az	 épület	 külső	 megjelenését	 és	
szerkezetét,	 nem	 ronthatják	 annak	 minőségét,	 nem	 érinthetik	 az	 épületre	 és	
lakásokra	 vonatkozó	 műszaki	 specifikációkat	 és	 szabványokat,	 nem	 hozhatnak	
hátrányos	 helyzetbe	 más	 tulajdonosokat,	 sem	 harmadik	 személyeket,	 továbbá	
semmilyen	tekintetben	nem	változtathatják	meg	a	projekt	ütemezését.	

Módosításokra	 csak	 és	 kizárólag	 a	 kivitelező	 előzetes	 írásbeli	 engedélye	 alapján	
kerülhet	sor.	Alacsonyabb	árfekvésű	anyagok	nem	kerülhetnek	beépítésre.		

A	 műszaki	 tervek	 és	 látványterveken	 található,	 bútorozás,	 beépített	 bútorok,	
konyhabútorok,	 növények,	 kerti	 bútorok,	 járművek	 egyéb	 staffázs	 elemek	 csak	
illusztrációk,	a	vételár	ezeket	a	kiegészítéseket	nem	tartalmazzák.	

A	 megrendelő	 köteles	 e	 módosításokat	 a	 megrendeléssel	 egyidejűleg	 kifizetni	 a	
kivitelező	részére.	Minden	szükséges	munkát	a	kivitelező	által	kijelölt	személynek	kell	
elvégezni.	



A	megrendelő	 a	 belső	 alaprajzi	 kialakítás	módosításával	 kapcsolatos	megrendelését	
leadhatja,	 feltéve,	 hogy	 az	 épület	 szerkezete,	 valamint	 a	 tetőszerkezet	 még	 nem	
készült	el,	ellenkező	esetben	már	nincs	lehetőség	változtatásra.	

Az	 építész	 alaprajzi	méretek	 „nyers”	méretek,	 a	 vakolatlan	 falak	 közötti	 távolságot	
jelentik.	

A	 kivitelező	 fenntartja	 a	 jogot	magának,	 hogy	 beszerzési	 nehézségek	 esetén	 a	 leírt	
anyagokat	más,	legalább	azonos	minőségű	vagy	értékesebb	anyagokkal	váltsa	fel.	

	

	

	

	

Debrecen,	2016.04.20	

	

	

	

	

……………………………………….		 																																									…………………………………………	

												megrendelő	 	 	 	 	 					 																			kivitelező	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	


