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1. AZ ÉPÜLET MŰSZAKI TARTALMA 

1.1. Teherhordó épületszerkezetek 

Alapozás: monolit vasbeton cölöp és lemezalap 

Felmenő szerkezetek: monolit vasbeton pillérváz 

Homlokzati kitöltő falak: vázkerámia falazat 30 cm vastag 

Födémek: monolit vasbeton síklemez 

Lépcsőszerkezetek: monolit vasbeton 

 

1.2. Nem teherhordó épületszerkezetek 

Lakáselválasztó falak: hanggátló Silka téglafal 30 cm vastagságban 

Padló aljzatok: vasbeton födémen akusztikus elválasztó réteg és aljzatbeton 

Homlokzatképzés: hőszigetelő rendszer, 16 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelő 

réteg hőtechnikai méretezés alapján, melyen nemesvakolat, 

vagy nagytáblás burkolat van elhelyezve az építész terveknek 

megfelelő helyeken. Az épület minimum „CC - Korszerű” 

minősítésű energetikai tanúsítványt kap 

 

1.3. Tetőszerkezet 

Járható lapostető: anyagában színezett fagyálló gránitőrlemény padlólap 

(minimum 8 mm vastag) flexibilis ragasztóhabarccsal ra-

gasztva, rendszer azonos flexibilis fugázóval, negatív 

sarkoknál rugalmas ecetsavas szilikonnal fugázva (általános 

kialakítás) 

Nem járható lapostető: a víz- és hőszigetelő réteg felett 5 cm vastag Ř16-32 mm 

szemnagyságú gömbölyűszemű, frakcionált, kavics 

leterhelés, vagy 40x40x5 cm fagyálló beton leterhelő 

járólapokkal 

Intenzív zöldtető: a víz- hőszigetelés felett mintegy 40-70 cm vastag könnyített 

tetőkerti talajkeverék, növényzet kertészeti terv szerint a pin-

cefödémen, valamint az első emelet feletti födémen 

 

1.4. Lépcsőház, közlekedők 

Padló: anyagában színezett gránitőrlemény padlólap (minimum 8 

mm vastag) 

Fal: téglafelületen vakolt és glettelt, és vasbeton felületen javított 

falfelület 2 rétegű fehér diszperziós falfestéssel 

Mennyezet: általában glettelt felületen 2 rétegű fehér diszperziós festés, 

vagy hőszigetelés az alulról hűlő födémen 

Épület bejárati ajtó: hőszigetelt függönyfalban lévő portálszerkezet, automata 

behúzóval, nyitás proxy kártyával és kulccsal, valamint a 

lakásból kaputelefonnal 
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Belső közösségi ajtók: nem éghető fém, építési engedélyben előírtak szerint tűz- és 

füstgátló ajtók 

 

1.5. Kukatároló (-1-es szinten) 

Padló: anyagában színezett gránitőrlemény padlólap (minimum 8 

mm vastag) 

Fal: 2 méter magasságig csempeburkolat, felette vakolt és glettelt 

falfelületen 2 rétegű fehér diszperziós falfestés 

Mennyezet: hőszigetelt, vagy glettelt felületen 2 rétegű fehér diszperziós 

festés 

Ajtó: nem éghető fém ajtók 

 

1.6. Liftek 

Mennyiség: az épületben lépcsőházanként kettő darab duplex liftcsoport, 

csoportonként egy kisebb és egy nagyobb kabinos lifttel 

Szerkezet: acél szerelvények, ajtók és külső bélelt borítások 

Kapacitás: 8 személyes, 630 kg teherbírású (kisebb) és 13 személyes, 

1000 kg teherbírású, bútorszállításra is alkalmas (nagyobb) 

 

 

 

2. TEREMGARÁZS 

2.1 Nem teherhordó épületszerkezetek 

Padló: vasbeton, lejtés nélküli kialakítás műgyanta borítással, 

dilatálva, padlóösszefolyókkal 

Fal: natúr vasbeton 

Mennyezet: táblás hőszigetelés hőtechnikai méretezés alapján, nyers 

vasbeton födém 

 

2.2 Nyílászárók 

Garázskapu - pinceszint: be és kihajtó oldalon 1-1 egymástól független működésű szel-

lőzőrácsos garázskapu a -1-es szinten a közös alagútban (A, 

B-C és D ütemek pinceszinti teremgarázsaihoz), GSM rend-

szerű nyitással és vezérlőközponttal, rácsukódást megakadá-

lyozó fénysorompós automatikus zárással 

Garázskapu - földszint: szellőzőrácsos garázskapu, GSM rendszerű nyitással és ve-

zérlőközponttal, rácsukódást megakadályozó fénysorompós 

automatikus zárással 

Tűzgátló kapu - piceszint: az épület saját teremgarázsának a közös alagútból nyíló bejá-

ratánál, illetve a teremgarázson belül található tűzszakaszha-

táron beépítésre kerülő, oldalirányból nyíló-csukódó, a tűz-
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védelmi szabványok szerinti garázskapu. A tűzgátló garázs-

kapu tűzjelzés esetén automatikusan zár, alapértelmezett 

esetben nyitva van 

Garázskapu magasság: garázskapu szabad nyílásmagassága 210 cm, ennél magasabb 

gépjárművek behajtása a teremgarázsba nem 

lehetségesLépcsőházi ajtók: nem éghető fém ajtók, nem 

zárható 

 

2.3 Gépészet, világítás 

Szellőzés: központi elszívó ventilátor nyomásérzékelős vezérléssel, a 

gyűjtőágban állandó depresszió. Az elszívott levegő 

kivezetése a tetősík felett történik 

Biztonsági rendszer: CO rendszer a kipufogó gázok biztonságos elvezetésére és a 

pinceszinti teremgarázs közös területén automatikus tűzjelző 

rendszer kiépítve, kijelzés a portaszolgálaton 

Világítás: mennyezeti világítótestek mozgásérzékelős kapcsolóval, 

emellett állandó vészvilágítás 

Fűtés: a teremgarázs nem temperált 

Gépészeti vezetékek: a teremgarázs födém alatt gépészeti vezetékek (víz, 

szennyvíz, szellőztetés) kerülnek elhelyezésre, melyek nem 

gátolják a beállók használhatóságát, a parkolás 180 cm 

magasságig garantált 

 

2.4 Használhatóság 

Jármű típusok: a teremgarázs motorkerékpárok és személygépkocsik 

használatára lett tervezve és kialakítva, a beállók NEM 

alkalmasak bármely típusú, a jogszabály által 

személygépjárműnek minősített gépkocsi befogadására. 470 

centiméternél hosszabb autók esetén a parkolás 

ellehetetlenülhet. A terven külön jelölt parkoló állások 

csökkentett méretűek, melyek vagy szélességükben, vagy 

hosszukban az átlagnál kisebb mérettel bírnak 

Gázüzemű autók: a teremgarázs tűzvédelmi és biztonsági okokból gázüzemű 

járművekkel nem használható 

 

2.5 Elektromos autó töltési kiállás 

Rendelési alapfeltételek: elektromos töltőkiállás kizárólag az épületben lakással 

rendelkező vevő által rendelhető a megadott határidőig, ha a 

lakás és a beálló között az elektromos vezeték vonalvezetése 

nem haladja meg a 75 métert 

Rendelési felár: 0   – 20 m vezetékhosszig: 180.000,- Ft 

 20 – 40 m vezetékhosszig: 295.000,- Ft 

 40 – 60 m vezetékhosszig: 385.000,- Ft 

 60 – 75 m vezetékhosszig: 450.000,- Ft 
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Műszaki tartalom: a kiállás kizárólag a lakás mérőórájától a beállóhelyig 

kiépített elektromos vezetéket tartalmazza, elosztódobozban 

elhelyezett kismegszakítóban végződtetve, dugalj, egyedi 

töltőszerkezet, vagy mechanikai védelem (zárható doboz) 

nélkül 

Méretezés, teljesítmény: a teljesítmény az elektromos mérőóra egy fázisával 

megegyező, 20 m vezetékhosszig 3x6 mm, 20 m 

vezetékhossz fölött 3x10 mm MT vezeték 

Mérőóra: a töltőkiállás mérése a lakás elektromos óráján, a lakás 

áramfogyasztásával együtt történik 

Választási határidők: 1-2. emelet: 2018. június 30. 

3-4. emelet: 2018. július 30. 

5-6. emelet:  2018. augusztus 30. 

7-8. emelet:  2018. szeptember 30. 

9-11. emelet:  2018. október 15. 

12-14. emelet: 2018. október 30. 

15-17. emelet: 2018. november 15. 

 

A Vevő a jelen műszaki leírást az Eladótól átvette, tartalmát megismerte, és azt – a műszaki 

leírásban megjelölt ingatlan tárgyában a felek között létrejött Adásvételi Szerződés rendelke-

zéseivel összhangban – elfogadja. 

 

A Felek a jelen műszaki leírást az Adásvételi (Elő)szerződéssel egyidejűleg, annak elolvasása 

és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

Budapest, 2018. 
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