
Móra utca 19. Társasház

A szerkezetkész állapot műszaki tartalma

1.  A társasház építőmesteri munkáknak komplett szerkezete, válaszfalazással, vakolással, födémek és tető hő- illetve 
hangszigetelésével, 15 cm külső homlokzati hőszigeteléssel. 

2. Külső főfalak: 30 cm-es nútféderes-, belső főfalak: 30 cm-es nútféderes hanggátló téglából, válaszfalak: 10cm-es válaszfal 
lapokból.

3. Összes bádogozási munkák horganyzott lemezből.
4. Tetőfedés: terv szerinti kivitelben, beton Leier tetőcseréppel fedve.
5. A homlokzat teljes kiképzése színes nemes-vakolattal (Revco vagy Duna Dráva Típusú), a teraszok burkolata nélkül.
6. Külső Nyílászárók: fehér műanyag, bukó-nyíló, 3 rétegű üvegezéssel.
7. Bejárati ajtók: műanyag.
8. Belső ajtók: fa un. Angol típusú üvegezés, pászítás takarólécezés nélkül.
9. Aljzatbeton: Padlófűtés és hajópadló esetén külön megállapodás szerint. Rétegrend 5 cm lépésálló szigetelés 8 cm 

aljzatbeton padlófűtés.
10. Vakolás: Fürdőszoba és WC helyiségekben a csempeburkolat alá.
11. Tetőtéri ablakok: burkolókerettel, viszont árnyékoló, rovarháló és távműködtető szerkezetek nélkül. .
12. Elektromos vezetékek: villany, TV, telefon komplett csövezése.
13. Gázszerelés: a méretlen vezeték kiépítése a gázmérő óráig.
14. Víz és csatorna alapvezeték szerelése: csatlakozási lehetőséggel, ledugózva, szerelvény nélkül, belső vízóra helyének 

kiképzésével, de vízóra nélkül.
15. Garázskapuk, áthajtó kapuk, bejárati ajtók fém vagy műanyag szerkezetűek.
16. Parkolóhelyek terv szerinti kialakítása. Udvari tereprendezés és beton térburkolat készítése terv szerinti kivitelben. Parkolók

körüli zöldterület füvesítve és az előírt fák és cserjék beültetve. Gépkocsi átjáró szürke térburkolattal.
17. Lépcsőház korlátainak felszerelése, festett felületkezeléssel.
18. Szomszéd oldali kerítések szükséges javítása, helyreállítása, pótlása, festése.
19. A szerkezet kész állapothoz szükséges összes anyagot a kivitelező szerzi be. Amennyiben a megrendelők eltérő minőségű 

anyagokat kívánnak beépíteni, úgy azt is a kivitelező szerzi be: a költségkülönbözetet a megrendelők kötelesek 8 napon 
belül a kivitelező kezeihez megfizetni.

20. A kivitelező jogosult új eljárásokat, szabadalmakat alkalmazni abban az esetben, ha ez megfelel az I osztályú teljesítésnek, 
és költségnövekedéssel nem jár. Abban az esetben, ha ezen megoldások költséget növelők, köteles a megrendelőkkel 
előzetesen egyeztetni.

Az ár semmiképpen nem tartalmazza az alábbiakat:

- a társasház működési szabályzat
- Alapító okirat + SZMSZ
- az energetikai tanúsítás költsége
- elektromos konyhai gépek beszerzése, beszerelése
- redőny és lefutósín
- esetlegesen szükséges tűzcsap kiépítését és a hozzá tartozó tervezési és engedélyezési munkákat 
- klíma előcsövezés, plusz költségként kérhető, de csak a rajzon meghatározott helyre tehető
- Használatbavételi engedélyezéssel kapcsolatos költségeket
- Beépített bútorok  (pl.: konyhabútor)
- Tulajdonjog bejegyzés 6600 Ft
- Ügyvédi költség  150.000 Ft
- Víz-, szennyvíz, áram közmű hozzájárulási költségek



Kulcsrakész állapot műszaki tartalma

1. Burkolatok: 
Az ingatlanhoz szükséges hideg- és meleg burkolatok maximum: hidegburkolat 4.000 Ft/m2 és meleg burkolat: 4.000 Ft/m2
anyagköltség kiskereskedelmi áron számítva, akként, hogy hideg burkolattal készülhet el az ingatlan előszobája, 
fürdőszoba, WC, konyha, kamra padozata, esetleg a lakószobák padozata. A falcsempék vonatkozásában a vállalkozói 
szerződés a fürdőszoba 2,10m, WC tekintetében 1,50 m magasságig terjedő csempézést, a konyhai részen, az oldalfalon a 
munkalap és a felső szekrénysor között 60cm magassági mérettel, foglalja magában. Meleg burkolatok választéka: PVC, 
laminált padló, bruttó 4.000 Ft/m2 áron, amely tartalmazza az alap szegőlécet. A burkolatok kivitelezéséhez szükséges 
10%-os többletanyag költsége a vállalkozót terheli. Amennyiben a megrendelő ennél a szerződésben kikötött anyagköltség 
árnál magasabb bekerülési költségű burkoló anyagot választ vagy egyedi elképzelés alapján rendeli meg a kivitelezést, úgy 
ennek a többletköltségét kizárólag a megrendelő köteles megfizetni. Az árban a hidegburkolat kivitelezése hálós kivitelben 
értendő. Igény szerint épített tusoló előzetes egyeztetés alapján történik.

2. Festés-mázolás:
A kulcsrakész kivitelezés magában foglalja az ingatlan teljes körű festési és mázolási munkáit, amely alatt értendő a falak 
glettelése és fehér színű műanyag bázisú festékkel történő festése (a garancia csak fehér színre vonatkozik). A festési 
munkák körébe tartozik a nyílászárók igény szerinti belső festése, mázolása igény szerint lazúr, vagy olajfestékkel. A színre 
festés külön megegyezés alapján történik a kulcsrakész átadás után.
A festési munkálatok szerződés szerinti ára tartalmazza a nemes vakolatok, felhelyezését. A vállalkozó a megrendelő 
igényeinek megfelelően az ingatlan belső díszítő munkálatainak az elvégzését is vállalja, külön megegyezés alapján.

3. Lakás felszerelési tárgyak:
A Vállalkozó vállalja a lakásban levő helyiségek kialakításának megfelelően igény szerinti szaniteráruk felszerelését az 
alábbiak szerint:
A Fürdőszoba kész állapota: 1 db kád vagy zuhanykabin hideg-meleg vizes csapteleppel lefolyó szettel, dugóval beépítve 
100.000 Ft áron, mosdó csapteleppel, lefolyó szettel dugóval 30.000 Ft (vizes helyiségenként 1 db) WC csésze lapos 
öblítésű, alsó elhelyezésű porcelán öblítőtartállyal 35.000Ft áron (lakásonként 1 db).
Nem tartalmazza a kiegészítő piperetárgyakat (tükör, szappantartó, papírtartó, törülközőtartó). Második fürdőszoba igénye 
esetén a belső helyiség kialakításának költsége a vevőt terheli.

4. Fűtés:
A lakás radiátoros rendszerű, egyedi központi fűtéssel kerül kialakításra DUNAFERR típusú lapradiátorokkal, kondenzációs 
gázkazán beépítésével szerelve.
Amennyiben a megrendelő radiátorszerelés helyett padlófűtésre tart igényt 8000 Ft + áfa/ m2 melyből a lakáshoz szükséges
radiátorok értéke (Bruttó 30.000 Ft/db) levonásra kerül.  Kombinált fűtésrendszer esetén utólagos árajánlat készítés 
szükséges.

5. Villanyszerelés:
A villanyszerelés rézhuzallal történik, az előre kiépített csövezésbe a foglalatokhoz. A szerelés fehér színű PRODAX CLASSIC 
(vagy azzal megegyező minőségű) típusú kapcsolókkal és konnektorokkal történik, beleértve a belső kapcsolótábla 
kiépítését, továbbá magában foglalja a megrendelő által vásárolt lámpateste helyszíni szerelését is (helységenként 1 db). A 
lakáson belül 2 db TV, 1 db telefon csatlakozót, helyiségenként 1 db lámpa, 1 db kapcsoló, 2 db konnektort tartalmaz. A 
tervrajztól eltérő változtatások anyag és munkadíját a megrendelő fizeti.

6. Egyebek:
Asztalos munka: belső nyílászáró Bruttó 50.000 Ft/ db  (beépítés, mázolás) kilinccsel együtt értendő.
Az ár az utólag beépíthető ajtó esetén (beépítési költséggel együtt értendő) Bruttó 50.000 Ft/ db kilinccsel együtt  tervrajz 
szerint. Ettől elérő minőségű ajtók többletköltsége a megrendelőt terheli.

Az ár semmiképpen nem tartalmazza az alábbiakat:

- a társasház működési szabályzat
- Alapító okirat + SZMSZ
- az energetikai tanúsítás költsége
- elektromos konyhai gépek beszerzése, beszerelése
- redőny és lefutósín



- esetlegesen szükséges tűzcsap kiépítését és a hozzá tartozó tervezési és engedélyezési munkákat 
- klíma előcsövezés, plusz költségként kérhető, de csak a rajzon meghatározott helyre tehető
- Használatbavételi engedélyezéssel kapcsolatos költségeket
- Beépített bútorok  (pl.: konyhabútor)
- Tulajdonjog bejegyzés 6600 Ft
- Ügyvédi költség  150.000 Ft
- Víz-, szennyvíz, áram közmű hozzájárulási költségek

-

A vevők által kért változtatások, a vállalási határidőt módosíthatják!

Fizetési ütemezés 

1. Szerződéskötéskor: 10%
2. Alap, lábazat, szerelőbeton elkészültekor: 15%
3. II. szint födém elkészültekor:  20%
4. Tető elkészültekor: 25%
5. Szerkezetkész állapot elkészültekor: 25%
6. Lakás kulcsrakész elkészültekor:     5%


