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1. Ál talános leírás

1.1 A környezet
A XI. kerület legkedveltebb részén, Kelenföldön kerül megépítésre cégünk legújabb társasháza, mely a Petzvál 

József utcában, csendes, kisvárosias övezetben található. Ha kikapcsolódási lehet?séget keresünk, a Gellért 

hegy, a Kopaszi gát és a Bikás Park közelsége számos lehet?séget biztosít. A gyerekeket sem kell messzire 

vinnünk, ha bölcs?de, óvoda, általános, iskola vagy akár egyetem után nézünk a környéken. Boltok, drogéria, 

posta gyalog távra van az épülett?l, de az Allee-ig és az Újbuda Centerig sem kell messzire mennünk, de percek 

alatt elérhet? Magyarország 3. legnagyobb plázája az újonnan átadott Etele Pláza. A városrész folyamatos 

fejlesztéseinek köszönhet?en számos étterem, pub és kávéház nyílt a közelben. 

1.2 A társasház
A tárgyi telekre egy 2 pince + földszint + 8 emelet szintszámú, modern megjelenés?, az új szabályozási 

terv által meghatározott, beépítésbe illeszked? társasházat építünk.

A parkolás a pinceszinteken, az épületen belüli garázsokban biztosított. A földszinten és a 

pinceszinteken kerültek elhelyezésre a lakásokhoz tartozó közös-, valamint magántároló helyiségek is. 

A hátsó udvaron a földszinten közös-, illetve magánkertek kerülnek kialakításra.

Megvizsgáltuk a telek több típusú beépítésének lehet?ségét is, de végül T alakú beépítés mellett 

döntöttünk. Az épület a maximum elérhet? beépítési %-ot nem használja ki. Az épületkontúrt úgy 

alakítottuk ki, hogy tartsunk a szomszéd épületek irányába elegend? távolságot. A T alak közepébe 

került az épület függ?leges közleked? magja.

A tárgyi társasházba két lift kerül beépítésre, biztosítva ezzel a kényelmes használatot. Az épületben 

megtalálható a kisebb, 1-2 szobás lakás és a nagycsaládos lakás is, több hálószobával. A legtöbb lakás 

rendelkezik erkély vagy teraszkapcsolattal. A földszintt?l a 6. emeletig a lakások elrendezése közel 

azonos, csak a földszinti f?bejárat, kocsibehajtó és tárolóhelyiségek miatt van eltérés. A 7. és 8. 

emeleten a homlokzat síkja fokozatosan visszahúzódik a minél nagyobb tet?teraszok kialakítása 

érdekében.

Petzvál József utca 44. m?szaki  tar talom
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A homlokzat változatosságát a tömeg ki-és beugrásai, az eltér? színek használata, illetve a kiugró 

erkélyek adják. A homlokzat tagozottsága és a változó színezés olyan hatást kelt, mintha az épület 

tömegét három különböz? szín? és méret? hasáb alkotná. Ahol a legnagyobb fehér szín? hasáb 

tömege visszaugrik, ott a zöld vagy a világosszürke hasáb felületei kandikálnak ki. Ez a fajta játék 

különösen dinamikus hatást kelt az utca fel?li homlokzaton, ahol négy kiugró fehér falfelület fog közre 

három bemélyed? zöld falfelületet. Az összképet az erkélyek elhelyezésének és méretének 

szintenkénti váltakozása teszi még érdekesebbé. A zöld színt azért választottuk, mert a környez? 

épületeknek ez a jellemz? színhasználata.

A földszinten közös kertet terveztünk pihen?hellyel, mely a lépcs?ház fel?l közleked?n keresztül 

közelíthet? meg. Itt a lakások el?tt kis privát kerteket alakítottunk ki, melyeknek célja a közös 

használatú kertrész eltávolítása volt a lakások nyílászáróitól. A kert úgy lett megtervezve, hogy a 

2.1.  Alapozás

Az alapozás módja vízzáró vasbeton lemezalap, mely a résfal monolit vasbeton vízzáró 

bélésfalaival együtt egy kell?en merev dobozszer? fogadószintet biztosít a felmen? szerkezetek 

számára.

2. Az épület m?szaki  tar talma

2.2.  Függ?leges teherhordó 
A terepszint alatti, földdel érintkez? fal 45 cm vastag monolit vasbeton résfal 30 cm vastag 

vízzáró monolit vasbeton bélésfallal. Az épület függ?leges teherhordó szerkezete monolit 

vasbeton pillérváz. A homlokzati merevít? falak 25 cm vastag, a lépcs?ház és a lift falai 20 cm 

vastag monolit vasbeton falak.

2.3. Vízszintes teherhordó szerkezet
Az épület zárófödéme és közbens? födémei 25 cm vastag alul-felül sík, több irányban 

teherhordó monolit vasbeton lemezek. 
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2.4. Lépcs?szerkezetek
Az épület zárófödéme és közbens? födémei 25 cm vastag alul-felül sík, több irányban 

teherhordó monolit vasbeton lemezek.

2.5. Homlokzati  k i töl t? falak
A küls? homlokzati térelhatároló falak általános helyeken pórusbeton 30 cm vastag falazatok.

2.6. Al jzatok
A közbens? födémek 5 cm terhelhet? polisztirolhab h? és hangszigetel? réteggel 

készülnek 6 cm esztrich úsztatott aljzattal, a peremek mentén körben mindenhol 2 cm 

peremszigeteléssel. A ?I. pinceszinti garázs vasbeton födém alulról 15 cm vastag 

k?zetgyapot h?szigetelés kap.

2.7. H?szigetelések
A homlokzati pórusbeton falak 12 cm-, míg az épületet határoló vasbetonszerkezetek 5 

+ 12 cm k?zetgyapot vagy EPS grafit h?szigetelést kapnak. A párkányok peremeire és az 

erkélyek homlokzati peremeire 5 cm ásványgyapot h?szigetelés kerül.

Az erkélyek egy része Schöck Isokorb h?hídmegszakító felhasználásával épülnek meg 

ezért ezen erkélyek kinyúló hosszán egyéb h?szigetelés nem található. A 

h?hídmegszakító nélkül épül? erkélyek alulról 15 cm k?zetgyapot, felülr?l 18 cm XPS 

h?szigeteléssel vannak ellátva. A földszint feletti homlokzati erkélyek alulról 15 cm 

k?zetgyapot, felülr?l minimum 20 cm PIR hab h?szigeteléssel 2% lejtéssel épülnek meg.

Az alulról beépített teraszok ékbevágott PIR hab h?szigetelés?ek 2%-os lejtéssel, 

terhelhet? kivitelben, min. 16 cm vastagságban. A földszinti f?tetlen tér feletti födém 

aljára 20 cm k?zetgyapot h?szigetelés kerül tálcás rögzítéssel. A lépcs?ház feletti 

lapostet? min. 12 cm expandált polisztirol hab h?szigeteléssel készül. A lapostet? 

általános helyen min. 16 cm ékbevágott terhelhet? PIR hab h?szigeteléssel készül 2% 

lejtésben.

Petzvál József utca 44. m?szaki  tar talom
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2.8. Vízszigetelések
A tervezett épület vízzáróságát vízzáró vasbeton lemezalap biztosítja, amely 

megakadályozza a talajjal érintkez? épületszerkezetek nedvességfelszívását. A 

homlokzat lábazatainak csapóes? elleni szigetelése a padlószigeteléshez kapcsolt 

bitumenes vastaglemez szigeteléssel biztosított. A lábazaton a vízszigetelés 

magasságáig zártcellás szerkezet?, fagyálló h?szigetel? anyagok kerülnek.

Az erkélyek csapadékvíz elleni szigetelése rugalmas kent szigetelés üvegháló er?sítéssel, 

min. 1% lejtéssel. A pince feletti földszinti teraszok szigetelése két réteg modifikált 

bitumenes vastaglemez 2%-os lejtéssel kialakítva. A tet?teraszok csapadékvíz elleni 

szigetelése 2 rtg. bitumenes vastaglemez szigetelés. A lapostet? szigetelése 1 rtg. 

m?anyag lemez csapadékvíz elleni szigeteléssel történik, aminek a széllel szembeni 

rögzítését leterhel? kavicsréteg látja el.

A vizes helyiségek padlóján lábazat fölé vezetett technológiai hálóra kent szigetelés 

készül, mely megakadályozza bels? használati víz szerkezetbe jutását.

!
A zuhanyzós fürd?szobákba süllyesztett zuhanytálca kerül 

elhelyezésre, melynek a szifonjának a szigetelése, 

természetéb?l fakadóan nem megoldott, ezért annak 

tisztítása csak fokozott óvatossággal, szakszer?en, a gyártó 

leírása szerint történhet. Az ebb?l fakadó ázás, illetve azzal 

kapcsolatos költségek garanciális igényként nem 

érvényesíthet?k.

2.9. Lépcs?ház, közleked?k
A közleked?k és a lépcs?ház padlóburkolata nagy kopásállóságú greslap, ami fölé 6-10 

cm magas, saját anyagával megegyez? lábazati burkolatot teszünk. A falak és a 

mennyezet glettelt felületen 2 rétegben fehér diszperziós festést kapnak.

A földszinti bejárati ajtó egyedileg gyártott alumínium-üveg portálszerkezet automata 

behúzóval, szárnyai egy mozdulattal nyithatók, kitámaszthatók, kaputelefonnal 

m?ködtethet?.

Petzvál József utca 44. m?szaki  tar talom
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A garázs bejáratához szekcionált garázskaput teszünk antracit színben, melyet a gsm 

modulon keresztül telefonnal lehet m?ködtetni, de távirányítós m?ködtetésre is 

alkalmas, ezért az vásárolható hozzá.

2.10. Kukatároló
A kukatároló padlóját minimum 7mm vastag gránit ?rlemény lappal burkoljuk. A falakon 

150 cm magasságig csempeburkolat-, felette glettelt felületen 2 rétegben diszperziós 

2.11. Li ftek
Az épületbe 2 db 11 megállós, 12 és 7 f? szállítására alkalmas halk járású, korszer? 

személyfelvonó kerül beépítésre.

3. A lakás m?szaki  tar talma

3.1. Lakáselválasztó falak
Rigips Habito rendszer. Fokozott hanggátlási tulajdonságokkal rendelkez? szerelt 

lakáselválasztó fal, 5 rétegben, gipszalapú épít?lemezb?l fém vázra, k?zetgyapot h?- és 

hangszigeteléssel, Mabisz min?sítéssel.

3.2. Lakáson belül i  válaszfalak
2x2 réteg gipszkartonburkolattal ellátott 5,0 cm széles fémváz profilra szerelt, 

üveggyapot hangszigetelés kitöltéssel készül? szerkezet. Nyílászárók és szaniterek 

közelében acél váz er?sítéssel és impregnált (zöld) gipszkarton lapokkal.

Petzvál József utca 44. m?szaki  tar talom
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3.3. Erkély és terasz, magánhasználatú kert
Az erkélyek és teraszok padlóburkolata csúszásmentes, fagyálló gres padlólap, flexibilis 

ragasztóhabarccsal ragasztva, rendszer azonos flexibilis fugázóval, ami fölé 6-10 cm 

magas, saját anyagával megegyez? lábazati burkolatot teszünk. A tet?teraszok 

bazaltzúzalékra helyezett 20mm vastagságú gres burkoló lappal készülnek. A földszinti 

teraszok közleked? felületei megfelel? ágyazó rétegre épített térk? burkolattal 

készülnek, a gyepfelületek mentén kiemelt beton szegélyk?vel. A magán használatú 

kerteket füvesítjük és egymástól növényekkel elválasztjuk..

3.4. Nyílászárók
Az ablakok, és az erkélyajtók korszer? m?anyag profilrendszerb?l készülnek, 3 réteg? 

h?szigetel? üvegezéssel, kiváló légzárással fix, nyíló, illetve bukó-nyíló kivitelben. A küls? 

és bels? könyökl?k a m?anyag ablakhoz tartozó termékcsaládból készülnek. A 

nyílászárók fels? toktoldóval kerülnek beépítésre.

Az erkélyajtók h?technikai tulajdonságai az ablakokéval megegyez?k. A küszöb 

kialakítása a tokszerkezetb?l készül. A földszinti üzlethelyiségek nyílászárói h?szigetelt 

üvegezés? h?hídmegszakított alumínium tokszerkezet? szerkezetek, h?technikai 

tulajdonságaik az általános helyi nyílászárókéval megegyez?k.

A lakásbejáratokra kitekint? optikával, több ponton záródó központi zárral ellátott, 

MABISZ min?sítéssel rendelkez? biztonsági ajtók kerülnek elhelyezésre, egyféle színben, 

cseng?vel ellátva.

A lakáson belüli beltéri ajtók cs?üreges kitöltés?, CPL dekorfóliával készült ajtók, teli 

kivitelben, az ?Anyagválaszték? nev? dokumentumból választható színekben, építész 

tervek szerinti méretben.

Petzvál József utca 44. m?szaki  tar talom
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3.5. Padlóburkolatok
- Melegburkolat: A lakószobákba és gardróbokba I. osztályú laminált parkettát 

teszünk, a parkettához tartozó alátétlemezzel és szegélyléccel, az ?Anyagválaszték? 

nev? dokumentumból választható színekben. Szükséges helyeken burkolatváltó síneket 

teszünk választható színben.

- Hidegburkolat: A hideg burkolatú helyiségek padlóburkolata I. osztályú greslap, 

az ?Anyagválaszték? nev? dokumentumból választható színekben és méretben, ami fölé 

6-10 cm magas, saját anyagával megegyez? lábazati burkolatot teszünk.

3.6. Falburkolat, fal felület
A lakások bels? falai és mennyezetei glettelt felületre fehér diszperziósfesték 

felületképzést kapnak. A mennyezeteken glettelés és fehér szín? festés készül. A 

fürd?szobában 210cm, míg az illemhelyiségben 150cm magasságig csempeburkolatot 

teszünk az ?Anyagválaszték? nev? dokumentumból választható színekben, pozitív 

éleknél aluminium élvéd?vel.

3.7. F?tés, h?tés, vízel látás
-F?tés: A lakások f?tését és a melegvíz ellátását a legfels? szinten elhelyezett 14 db h?szivattyú 

biztosítja. A f?tési rendszer padlóf?téssel kerül kialakításra, a vizes helyiségekben elektromos 

törölköz? szárítós radiátorral. A f?bb helyiségek külön termosztáttal szabályozhatók. A lakások 

egyedi f?tési energia mérését távolról is olvasható, h?mennyiségmér?kkel biztosítjuk.

-H?tés: Minden lakás nappalijába elhelyezünk egy fali fan coil beltéri egységet. A lakás többi 

helyiségének h?tése split klímával oldható meg.

-Vízellátás: Használatihideg-,ésmelegvízalap-,ésfelszállóvezetéke m?anyag 5 réteg? 

cs?vezeték. A lakáson belül elhelyezésre kerül egy távolról olvasható hideg-, és egy 

melegvíz óra..

Petzvál József utca 44. m?szaki  tar talom
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3.8. Szel l?zés

-Vizes helyiségek: A lakásokban a vizes helyiségeket gépi úton szell?ztetjük. A lakásokban lev? 

ventilátorok egyedi kis fürd?szobai ventilátor egységek, melyek a gerinchálózatba fém 

visszacsapó szeleppel csatlakoznak. A lakásokban elhelyezett ventilátorok villanykapcsolóról 

indítva m?ködnek.

-Konyhai páraelszívó: A vizesblokk elszívástól független konyhai páraelszívó kivezetéseket 

biztosító hálózat létesül. A konyhai csatlakozásoknál acéllemez anyagú rugós visszatérítés? 

visszacsapó szelepet építünk be. A konyhai elszívó erny?nek beépített ventilátorral, kézi 

indítással kell rendelkeznie, az elszívott leveg? mennyisége nem haladhatja meg a betervezett 

300 m3/h értéket és a 125 mm-es csatlakozási cs?méretet. A konyhai páraelszívó kiválasztása 

3.9. Szani terek és szerelvények
·Mosdókagyló: Fehér, 55-60 cmszéles, terven jelölt helyen.

·Kézmosó: Fehér, 36 cmszéles, terven jelölt helyen.

·Kád: 160-170 cm hosszú, beépítve, csempézett el?tétfallal. (Csak azokban a 

fürd?szobákban, ahol az alaprajzon kád van jelölve.)

·Zuhanytálca: 90x90cm, illetve 80x80 cm, szögletes és negyedköríves kivitelben, 

beépítve. (Csak azokban a fürd?szobában, ahol az alaprajzon zuhanytálca van jelölve.

·Zuhanykabin: Zuhanykabin tálcához méretezve.

·Csaptelep: egykaros mosdó- és kád- és zuhanycsaptelep, valamit kád- és 

zuhanycsaptelephez kézi zuhanyszett fix fali tartóval.

·WC: Fehér mélyöblítés? fali WC-kagyló ül?kével, rejtett, falba épített öblít?tartály, 

hosszú és rövid öblítést biztosító kétgomboskivitelben.

·Mosógép csatlakozó: Falba szerelt szennyvízcsatlakozási és hidegvízvételi lehet?séggel.

·Mosogatógép csatlakozó: A mosogató kombi szelepén keresztül vízvételilehet?séggel 

és a mosogató kombi szifonján keresztül szennyvízelvezetési lehet?séggel (a 

mosogatótálca és a szifon nem része a m?szaki tartalomnak).

Petzvál József utca 44. m?szaki  tar talom



10

3.1. Lakáselválasztó falak
Minden lakószobában 3 db, nappaliban 4 db, konyhában 7 db (elszívó, h?t?, süt?, 

mosogatógép, + 2 db konyhapult fölött), a fürd?szobákban 2 db (mosógép részére +1 

db), és a közleked?kben 1 db 230 V-os csatlakozóaljzat kerül elhelyezésre, 

helyiségenként 1-1 mennyezeti lámpahellyel.  A teraszokon 1db csatlakozóaljzat kerül 

kialakításra, oldalfali vagy mennyezeti lámpa fényforrással és lámpaburával (nem 

választható), beltéri kapcsolóval. A homlokzati világítótestek terv szerinti pozícióban 

készülnek, mindenhol azonos kivitelben (ennek változtatására nincs lehet?ség). Ezeken 

kívül a konyhában pultvilágítási kiállás, a fürd?szobában tükörvilágítás kiállás kerül 

kiépítésre. A lakásokbanLegrand Valena Life, vagy azzal 

egyenérték?fehérm?anyagszerelvények és aljzatok kerülnek felszerelésre. A lakások 

világítótestjei nem tartoznak a lakások alapfelszereltségébe.

Minden lakószobába kiépül legalább egy-egy kábel kivezet? aljzat a TV, telefon és 

számítógép csatlakozásokhoz, az elvi bútorozási terv figyelembevételével.

3.10. Elektromosság

-Mér?szekrény: -a lakások elektromos fogyasztásmér?i az ELM?  által elfogadott típusú 

szekrényekben, szintenként csoportosan, a folyosókonkerülnekelhelyezésre.

-Teljesítmény kiépítés: A lakások energiaellátása 1x32A. A lakáselosztó berendezések az 

el?szobában elhelyezve, falba süllyesztve. Az elosztóberendezés tápellátása 1db NYM-J 5x10 

mm2-es kábelszer? köpenyes vezeték, tehát a lakásokban 3 fázisú betápkábel lesz a 

fogyasztásmér?t?l, így a kés?bbiekben lehet?ség van 3 fázisú tápellátás kialakítására.

Petzvál József utca 44. m?szaki  tar talom
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4. VÁLASZTÁSI ÉS VÁLTOZTATÁSI 
LEHET? SÉG, VEGYES RENDELKEZÉSEK

A megvásárolt lakás, alaprajzán és m?szaki  

tartalmán k izárólag a megadott fel tételekkel lehet 

változtatni , i l letve választani  az alternatívák közül.

A Vev?knek térítés ellenében lehet?ségük van a saját tulajdonrészük kialakítását (kivéve 

az osztatlan közös területeket, illetve más tulajdonrészeket) érint? változtatásra az Eladó 

döntését?l függ?en, am?szaki lehet?ségek mértékéig,amely:

- Nem érintheti az épület küls? megjelenését és szerkezeti rendszerét.

- Nem jelent min?ségi visszalépést sem a közös, sem az önálló tulajdoni illet?ségek 

m?szaki paraméterei megjelenése szempontjából.

- Nem jelent hátrányt sem a leend? tulajdonostársnak, sem harmadik személy 

részére.

- Nem érintik a projekt megvalósításának id?ütemtervét, és az azzal kapcsolatos 

szerz?déseket, megállapodásokat és jogokat.

- Bármely változtatás végrehajtása csak az Eladó hozzájárulásával és az esetleges 

többletköltség megfizetése után történhet.

Itt hívjuk fel Vev?k figyelmét, hogy minden, engedélyezett tervt?l való alaprajzi és 

gépészeti eltérés tervezés köteles, melynek költségét Eladó Vev?re áthárítja.

Eladó a változtatási igények felvételére, jegyz?könyvezésére 1 x 2 órát biztosít 

térítésmentesen. A jegyz?könyvben rögzített igényeket Eladó felülvizsgálja és a 

változtatások kivitelezhet?sége esetében költségvetést készít Vev? felé.

Vev? által 8 napon belül elfogadott költségvetés után Eladó szerz?dést készít. A m?szaki 

módosítás költségeivel a Felek a megállapodás aláírását követ? 3 napon belül 

elszámolnak.A m?szaki módosítások kivitelezésére a módosítási díj befizetése, valamint 

a módosítási szerz?dés aláírása után kerül sor.

Petzvál József utca 44. m?szaki  tar talom
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Eladó nem fogad el Vev? által hozott anyagokat, azonban eltérhet az alap m?szaki 

tartalomban lév?, az ?Anyagválaszték? nev? dokumentumban található burkolatoktól, 

szaniterekt?l, ajtóktól, de erre kizárólag Eladó által megjelölt Partnerénél van lehet?ség.

Ebben az eset ben az alábbi árakon szám oljuk  el az alap m ?szak i t ar t alom ban lév? 

anyagokat :

!

- Hidegburkolat: bruttó 2.000 forint /  m2.

- Melegburkolat: bruttó 1.000 forint /  m2.

- Mosdó: 5.000 forint

- Kézmosó: 3.000 forint

- Kádtölt? csaptelep: 6.000 forint

- Zuhany csaptelep: 5.000 forint

- Zuhanyszett: 2.000 forint

- Mosdócsaptelep: 5.000 forint

- Zuhanytálca: 14.000 forint

- Zuhanykabin: 25.000 forint

- Kád: 15.000 forint

- Wc: 7.000 forint

- Wc ül?ke: 3.000 forint

Eladó fenntartja a jogot, hogy Vev? m?szaki változtatásra irányuló kérésének teljesítését 

elutasítsa.
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