
REMETE utca 58. 4-(6) LAKÁSOS TÁRSASHÁZ VÉTELÁRBAN FOGALAT MŰSZAKI TARTALOM 

1. Ütem: 4 lakás (1., 2., 3., 4. számúak) 

2. Ütem: 2 lakás (5., 6. számúak) a tetőtérben, a padlástérből átalakítva 

 

SZERKEZET 

Alapozás    beton sávalap  

Vízszigetelés    1 réteg bitumenes vízszigetelő lemez a hőszigetelés alatt 

Falazat     30-as vázkerámia  

Válaszfal 10-es ytong (alapjába véve nem helyezhető át, maximum ha gipszkarton fal 

lesz)  

Födém     Porotherm előregyártott födém, monolit vasbeton födém   

Tetőszerkezet    fűrészelt fenyőfa, áztatással rovar és gomba mentesítve 

Kémény    turbó kémény 

Támfal     zsalukő, nagyméretű tégla, flóra kosár 

Rétegrendek    tervek szerint 

Lépcsőkarház kétkarú vasbeton lépcső, terv szerinti burkolattal, közös világítással 

 

HŐSZIGETELÉS 

Padlóban    Austrotherm AT-N100 12 cm 

Tetőszigetelés    Rockwool 25 cm kőzetgyapot /fűtött padlástér/ 

Homlokzati szigetelés   Austrotherm Grafit 15 cm  

 

KÜLSŐ MEGJELENÉS 

Cserép     Terv szerinti beton cserép  

Esővíz eresz lefolyó és ereszcsatorna Bevonatos lemez  

- terv szerinti RAL szín  

Külső nyílászárók konszignáció szerint, felső 10 cm-er toktoldozással /későbbi redőny 

elhelyezés számára/ 

 műanyag, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel /argon gázzal töltve/ 

- szín: kívül antracit szürke, belül fehér színben 

- ablakok nyitása konszignáció szerint 

- belső fehér műanyag párkány, vizes helységekben az ügyfél által 

választott csempe befordul, fürdőben, mosókonyhában 2,10 m, wc-ben 

1,50 m magasságig.   

- bejárati ajtó: díszpanel, Rotó biztonsági zár – 3 kulccsal 

- terasznál erkély ajtó belső oldali kilinccsel, mélyen üvegezve 

- belső oldali műanyag takarólécezéssel 



Nyitási irányok: ablakok – a helységek felől nézve, ajtók – nyitás irányából nézve 

Külső párkány    Bevonatos lemez párkány 

- terv szerinti RAL színben 

Épület körüli járda   terv szerint, beton járda, dilatálva, valamint 6 cm térkő 

Út     8 cm szürke SOLIDO térkő 

Parkoló     Beton gyeprács 

 

Pince előtti közös térburkolat fölé felületkezelt fenyőfa pergola szerkezet készül, ami a későbbiekben lefedhető. A 

telken 3 db közös vendégparkoló készül. A lakásokhoz 1 db parkoló jár, mely a szerződésben kerül pontos 

meghatározásra.  

A pince előtt nyitott tárolók kerülnek kialakításra, mely a szerződésben kerül pontos meghatározásra.   

Gépkocsi parkoló helyek beton gyeprács burkolattal készülnek. A támfal előtti szakaszon növény tartó felületkezelt 

fenyőfa pergola szerkezet készül terv szerint.  

 

SZÍNEK 

Homlokzatszín     terv szerint    

Lábazat szín    terv szerint 

Homlokzat burkolat   ragasztott téglaburkolat   

Belső fal színe    Fehér diszperzit 

Külső fa felületek   szín: barna lazúr 

 

BELSŐ TÉR 

Belmagasság    2,60 m  

Belső párkány    Fehér műanyag 

Melegburkolat Sz+C Stúdió Kft. Csempe és Szaniter üzletrészben található termékek közül 

választható 

- Nettó: 2.275,-ft /m2 + Áfa 615,- azaz Bruttó: 2.890,- értékig (amennyiben ez 

az érték alatt választ az ügyfél a vételár változatlan marad, amennyiben ez az érték 

felett választ az ügyfél a különbözet kiszámlázásra kerül)  

Hidegburkolat Sz+C Stúdió Kft. Csempe és Szaniter üzletrészben található termékek közül 

választható 

- Csempe Nettó: 2.362,-ft /m2 + Áfa 638,- azaz Bruttó: 3.000,- értékig 
(amennyiben ez az érték alatt választ az ügyfél a vételár változatlan marad, 

amennyiben ez az érték felett választ az ügyfél a különbözet kiszámlázásra kerül)  

A fürdőben és a mosókonyhában 2,1 m-ig, míg a wc-ben 1,5 m 

magasságig készül csempe burkolat.  

- Lapburkolat Nettó: 2.362,-ft /m2 + Áfa 638,- azaz Bruttó: 3.000,- értékig 
(amennyiben ez az érték alatt választ az ügyfél a vételár változatlan marad, 

amennyiben ez az érték felett választ az ügyfél a különbözet kiszámlázásra kerül)  



Belső ajtó SZICILIA DECOR fóliás – tele ajtó lap, Nettó: 29.000,-ft / db + Áfa 7.830,- azaz 

Bruttó 36.830,- (amennyiben ez az érték alatt választ az ügyfél a vételár változatlan 

marad, amennyiben ez az érték felett választ az ügyfél a különbözet kiszámlázásra kerül) 

- 6 színben  

- kilincs -  PORTO SZATÉN   

Wc     Beépített GEBERIT DUOFIX tartály  

- wc csésze Alföldi Sava 2.0 mélyöblítésű – Nettó: 13.661,- + Áfa 3.689,- 

azaz Bruttó: 17.350,-ft / db 

- Duroplast fehér műanyag ülőkével – Nettó: 7.787,- + Áfa 2.103,- azaz 

Bruttó: 9.890,-ft / db  

Zuhanyzó    Épített, résfolyókás  

- üvegfal SAFO MS1 – 110, 1,1x2,0 m 8 mm-es biztonsági üveggel – Nettó: 

78.724,- + Áfa 21.256,- azaz Bruttó: 99.980,-ft / db 

- zuhany csaptelep MOFÉM JUNIOR EVO – Nettó: 14.725,- + Áfa 3.975,- 

azaz Bruttó: 18.700,-ft / db 

Mosdókagyló fürdő: 1 db alföldi Bázis kézmosó 60 cm-es – Nettó: 12.480,- + Áfa 3.370,- 

azaz Bruttó: 15.850,-ft / db 

- csaptelep MOFÉM JUNIOR EVO, fém leeresztővel – Nettó: 12.362,- + Áfa 

3.338,- azaz Bruttó: 15.700,-ft / db 

wc: 1 db alföldi Bázis kézmosó 25x40 cm-es (4123jobbos vagy balos) – Nettó: 

5.378,- + Áfa 1.452,- azaz Bruttó: 6830,-ft / db 

- csaptelep MOFÉM JUNIOR EVO, fém leeresztővel – Nettó: 12.362,- + Áfa 

3.338,- azaz Bruttó: 15.700,-ft / db 

Egyéb vizesberendezésekhez mosogató, mosogatógép, mosógép, víz-szennyvíz kialakításokat biztosítunk a 

terv szerinti helyen. 

 

FŰTÉS SZERELÉS   Padló fűtés  

1 szintes lakások – Viessmann Vitodens 111W (Qh=6,1-24,7 kW; Qn=6,5-19,0 

kW (50/30C) 

2 szintes lakások – Viessmann Vitodens 100W (Qh=4,4-17,8 kW; Qn=4,7-19,0 

kW (50/30C) 

 

VILLANY SZERELÉS 

Jogszabály szerinti 2 fázis 32A, igény esetén bővíthető az ügyfél számára a különbözet kiszámlázásra kerül.  

Kültéri lámpatest Oldalfali kültéri lámpatest LED fényforrással 

Villany kapcsoló, konnektor Schneider Sedna /terv szerinti kiosztással/ 

Klíma és riasztó Előkészítés csövezéssel  

Térvilágítás Terv szerint  

Kaputelefon Bejáratnál elhelyezve 

 



Háztartási gépekhez kiállás mosógép, szárítógép – fürdőben, külön áramköri csatlakozásról kiépítve 

 mosogató gép – konyhában 

Bejárati kapu kétszárnyú, autómotoros, por szórt acél 

Szabadtéri tárolóknál közös világítás kerül kiépítésre. 

Az épületekkel, úttal, térburkolattal nem fedett részeken finom tereprendezés készül.  

 

Ha az ügyfél a megjelölt termékek helyett mást választ, a feltüntetett érték alatt, abban az esetben a vételár 

változatlan, amennyiben a feltűntetett érték felett választ az ügyfél a különbözet kiszámlázásra kerül! 

 

A vételár NEM tartalmazza 

- bútorokat, berendezési tárgyakat, gépeket 

- fürdőbe: pipere polc, tükör, fogas, stb. 

- wc-be: wc kefe, wc papír tartó,  

- lakásokon belüli lámpatestek és felszerelésük  

- füvesítés, fásítás, bokrositás 

- redőnyök, szúnyoghálók  

 

A társasház alapító okirat készül, mely a Földhivatalnál bejegyzésre kerül. Az okirat tartalmazza a közös használatú 

közműveket /közmű genplan terv – M-02 melléklet/, út és járdaszakaszokat.  

A közös tulajdonú közművek rákötő vezetéke a rácsatlakozási ponttól az épület falsík + 1,0 m-ig terjednek az alábbiak 

szerint: 

- csapadékvízelvezető hálózat 

- szennyvíz elvezető hálózat  

- ívóvízellátó hálózat aknával és közös mérővel a mérés a lakásokban almérő órával történik 

- erős áram villamos gerincvezeték amelyről történik a lakásonkénti mérőóra leágazás és erről a 

gerincvezetékről történik a térvilágítás a telken közös mérővel. A mérők a lépcsőház földszintjén, a 

lépcső alatti tárolóban /a közös babakocsi tárolóban/ kerülnek elhelyezésre  

- gyenge áram TARR rendszerre rákötve, lakásonkénti csatlakozási ponttal /kábel TV, telefon, internet/ 

elérési lehetőséggel 

- Postaládák az utcafronton felszerelve a kapu bejárónál.  

Az anyagválasztásokat kérjük a beépítést megelőzően legalább 4 héttel előbb szíveskedjenek megadni.  

 

 

Szekszárd, 2019.02.14. 


