
Debrecen, Hatvan utcai kert I.
18670 HRSZ 9 lakásos társasház műszaki tartalom 

Építészet 

Földmunkák: gépi földmunka, a kitermelt föld elteregetésével, a telekhatáron belül és a 
felesleges föld elszállításával, terv szerint 

Alapozás: monolit beton kútalap, statikai terv szerint 

Vízszigetelés: bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés 

Felmenő falszerkezetek: külső falak 30 N+F falazóelemből Hf-30 falazóhabarcsba rakva, 
válaszfalak 10 N+F falazóelemből Hf-30 falazóhabarcsba rakva, lakások határoló falai 25/30 
hanggátló tégla falazatból 

Födémek és egyéb teherhordó szerkezetek: monolit vb. födém, pillér, áthidaló és lépcső a 
statikai terveknek megfelelően 

Belső vakolás: CS II W0 beltéri alapvakolat 

Külső vakolás: CS II W1 kültéri alapvakolat 

Kémény: Schiedel kéményrendszer 

Kazán: Bosch Condens 2000 W kondenzációs kombi gázkazán fűtésre és melegvíz ellátásra 

Fűtés: Padlófűtés. 

Bádogos munka: Lindab színes horganyzott acéllemez szegélyek 

Tető: A lapos tetőkön 2 rtg. vastag bitumenes csapadékvíz elleni szigetelés készül. 

Zöldtető: extenzív zöldtető szárazságtűrő növényekkel. 

Lakatosmunka: festett acél lépcsőkorlát és biztonsági üveg betétekkel ellátott festett acél 
erkélykorlát 

Árnyékolók: rejtett redőnytok kerül beépítésre, mellyel lehetőség van a későbbiekben 
redőnyök rendelésére 

Hőszigetelések: homlokzaton 20 cm EPS-80 homlokzati polisztirol lemez, lábazaton 20 cm 
XPS lábazati zártcellás polisztirol lemez rendszerben; földszinti padlóban 12 cm vastag, az 
emeleti padlóban 6 cm vastag, az erkély padlójában 10 cm vastag EPS-100 lépésálló polisztirol 
lemez; a födémen 25 cm vastag polisztirol 

Melegburkolat: tervnek és a kiírásnak megfelelően, melegburkolatú helyiségekben laminált 
padló 

Hidegburkolat: padlóburkolat tervnek és kiírásnak megfelelően mázas kerámia vagy gres lap; 
falburkolat fürdőszobában, WC-ben 2,10 m magasságig, konyhában 60 cm szélességben 
csempe, teraszokon fagyálló csúszásmentes gres lap 



A hideg-meleg burkolatok és belső ajtók kiválasztása a megjelölt Szállítói Partnernél történik, 
más helyről történő kiválasztás esetén a burkolatok kiszállítása és pótlása a vevő feladata, ennek 
költsége a vevőt terheli. 

Külső nyílászárók: Gealan S 8000 IQ műanyag ajtók, ablakok és erkélyajtók 
6 kamrás PVC profillal, kívül antracit dekorfóliával, belül fehér színben, 3 rétegű hőszigetelő 
üvegezéssel (Ug = 0,6 W/m2K), a külső nyílászárók rejtett redőnytok beépítésre kerülnek, 
mellyel lehetőség van a későbbiekben alu redőnyök rendelésére, Hörmann Berry billenő 
garázskapuk 

Belső nyílászárók: tele, dekorfóliás, utólag szerelhető beltéri ajtók 

Bejárati ajtók: bejárati ajtó 5 pontos zárral, rozsdamentes küszöbbel 

Belső felületképzés: mennyezet és oldalfal felületen glettelés és kétszeri diszperziós falfestés 
fehér színben, Megrendelő kérésére színes festés készül  

Külső felületképzés: homlokzati- illetve lábazati vékonyvakolat terv szerinti világosbarna 
színekben 

Közös kert: 1 db ülőpad asztallal, 1 db gyermekhomokozó és 1 db szalonnasütő padokkal 
és 1 db kerti csappal. A telek tereprendezése (sík felület) és annak füvesítése a kivitelezés 
befejezését követően valósul meg 

Saját használatú kert: 
2. lakás 36,80 m2, 3. lakásnak 46,8 m2 saját használatú kertrész tartozik, mely 3 oldalról 
Savanne lamellás 180x200 cm méretű kerítéselemmel.  

Kapu: 1 db bejárati kiskapu és 1 db bejárati úszó nagykapu lakásonként 2 db távnyitóval 

Járda, belső út: beton térkő, szürke színben 

Épületgépészet 

Csővezetékek: műanyag rendszerű, aljzatban, védőcsőben vezetve, gyári szerelvényekkel, 
lakásonként egy hideg vizes mérővel és egy gázmérővel. 

Szaniterek: alább részletezve található 

Konyha:  A konyhai berendezésekhez víz és elektromos csatlakozás kerül kiépítésre. Igény 
esetén lehetőség van gázcsatlakozás kiépítésére a tűzhelyhez. 

A páraelszívó gépészeti csövezése vagy a konyhai légelvezetés biztosítására a légbevezető 
elem kiépítésre kerül  
 
Klíma: A lakásokban 1 db kültéri egység részére klíma alapcsövezés készül és lehetőség van 
klíma rendszer kiépítésének rendelésére. 

Elektromos szerelés 

Fővezeték hálózat a főelosztó és a mérőtáblákkal a lakások süllyesztett elosztótáblájáig. 
Lakásokban 4 m2-ként 1 db dugaszoló aljzattal. Terv szerinti elhelyezéssel. 



Erősáramú hálózat: 

Az erősáramú elektromos hálózat szerelése MŰ III típusú, süllyesztetten elhelyezett védőcsőbe 
húzott M-1 kV-Cu típusú vezetékkel történik. A mennyezeti vezetékszakaszok a vasbeton 
födémben szerelt SYMALEN típusú védőcsőbe húzott M-1 kV-Cu típusú vezetékkel kerülnek 
kialakításra. 

Az elektromos szerelvények Legrand Cariva típusúak, süllyesztve szerelve fehér színben. Az 
egymás mellé vagy egymás alá kerülő szerelvények sorolva szereltek közös szerelvénykeretben 
elhelyezve. A szerelvények KAISER gyártmányú sorolható szerelvénydobozban kerülnek 
elhelyezésre. 

Az elektromos szerelés nem tartalmazza a lámpatesteket és azok felszerelését. 

Gyengeáramú hálózatok: 

Antenna hálózat: 

Lakásonként a nappaliba és minden hálószobában kialakításra kerül 1 db antenna csatlakozó 
aljzat. A műsorszolgáltatóval való szerződéskötés minden lakás tulajdonos egyéni feladata. 
Árajánlatunk nem tartalmaz antenna erősítőt, kábelt, önálló antenna berendezést valamint ezen 
aktív elemek szerelését. 

Telefon- és internet hálózat: 

Lakásonként nappaliban 1 db telefon és 1 db internet és a hálókban 1 db internet csatlakozó 
aljzat kerül kialakításra. A Szolgáltatóval való ügyintézés, szerződéskötés minden lakás 
tulajdonos egyéni feladata. A műszaki tartalom nem tartalmaz telefonközpontot, valamint 
informatikai hálózat vezetékezést és informatikai csatlakozó aljzatokat. 

Kábeltv csomag,vezetékes telefon és internet szolgáltatás megrendelése nem képezi jelen 
műszaki tartalom részét,ezek megrendelése tulajdonos feladata 

Kaputelefon hálózat: 

Az épületbe hagyományos rendszerű kaputelefont terveztünk (nem digitális) lakásonként 1 db 
lakás készülékkel, valamint 1 db közös kapukészülékkel, mágneszár beépítésével, árajánlatunk 
a teljes kaputelefon rendszer kiépítését magába foglalja. 

Érintésvédelem: 

Az épületbe tervezett érintésvédelem módja: TN + ÁVK: 

Minden lakás elosztójában 1 db 2P 40A 30mA paraméterű áram védőkapcsolót építünk be. 

Gépészeti berendezések elektromos csatlakozási igényének kiépítése: 

Betáplálást biztosítunk 1 db kazán részére, valamint kialakításra kerül 1 db termosztát 
csatlakozási hely. 



A lakások 1* 32A –s kismegszakítóval csatlakoznak az áramszolgáltatói hálózatra, az ezen 
felüli energiaigényhez szükséges hálózatfejlesztési hozzájárulást az áramszolgáltató részére a 
lakástulajdonosoknak kell megfizetni. 

Az elektromos hálózat kiépítése során felsorolt anyagoknál, szerelvény típusoknál változás 
lehetséges de csak ugyanolyan minőségben. 

Közös terület: 

A lépcsőházi automatáról működtetett nyomógombos lépcsőházi világítás kerül kialakításra 60 
W-os normál izzós oldalfali, mennyezeti lámpatestekkel. 

A vállalási ár nem tartalmazza: 
 bútorasztalos munkákat (konyhabútor, beépített szekrények) 
 lámpatestek, mosogató csaptelep, páraelszívó felszerelését, redőnyök beépítését 
 riasztórendszer kiépítését, klímaberendezések beépítését  
 adásvételi szerződés elkészítésének díját (0,5 %) 
 saját névre kerülő közműórák költségeit, a telekhatáron kívüli közmű rácsatlakozások 

és fejlesztések díjait (max. 200 000,-Ft) 
 

A vállalási ár tartalmazza: 
 Használati megosztási szerződés 
 Füvesítés a telken belül 
 Használatbavételi engedély ügyintézése 

 
 
Árlista az elszámoláshoz (bruttó bolti árak): 
Szaniterek: 
Alföldi Bázis lapos öblítésű hátsó kifolyású WC  12.273,-Ft 
Geberit Rio WC tartály     7.205,-Ft 
Sanit 1001 WC ülőke rozsdamentes zsanérral  5.267,-Ft 
Alföldi Bázis mosdó 57x47 cm    7.981,-Ft 
Mofém Junior Eco Zuhany csaptelep 
egykaros, zuhany szettel     16.669,-Ft 
Mofém Junior Eco Mosdó csaptelep 
egykaros, leeresztőszeleppel     14.669,-Ft 
Mofém Junior Eco Kádtöltő csaptelep 
fali tartóval, kézi zuhannyal és gégecsővel   18.955,-Ft 
Kaldewei Eurowa lemezkád 170x70 cm  30 000,-Ft 
Concept törölközőszárító radiátor 600x1200 mm 18 504,-Ft 
 
Belső ajtók: 
tele, dekorfóliás, utólag szerelhető    35 000 Ft/db 
 
Burkolati lapárak: 
Hidegburkolat:      3.000,-Ft/m2 
Melegburkolat:      2 500,-Ft/m2 
 
Festés: 
2x fehér diszp. festés:     300,-Ft/m2 



 

Műszaki ütemezés 
 

- Alapozási munkák elkészülte, talajnedvesség elleni szigetelés. (20%) 
 
- Garázsok felmenő falaink elkészülte a felette levő födémnek, szinti vb. lépcsőnek elkészülte. (20%) 
 
- Első lakószint (I. em.) főfalainak, a felette levő födémnek, szinti vb. lépcsőnek elkészülte. (15%) 
 
- Második lakószint (II. em) főfalainak, a felette levő födémnek elkészülte. (15%) 
 
- Tetőszerkezet elkészülte és szükséges bádogozási munkák elkészülte. Belső válaszfalak elkészülte. 
Ablakok, erkélyajtók elhelyezése. (10 %) 
 
- Belső vakolás elkészülte. Villanyszerelés alapvezetékeinek elkészülte. Erkélyek, lépcsők korlátjainak 
elhelyezése, árnyékolók elhelyezése. (10%) 
 
- Belső gépészeti vezetékek elhelyezése (víz, villany, gáz, csatorna, fűtés). Belső ajtók elhelyezése. 
bejárati ajtók elhelyezése. Aljzatbeton elkészülte. Külső vakolási és belső festési munkák, hideg- és 
meleg burkolatok elkészülte, szaniterek elhelyezése, szerelvényezés, beüzemelések, ill. minden még 
hátralevő munka a műszaki átadásra alkalmas állapot eléréséig, takarítás. (10 %) 


