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Az ingatlan elhelyezkedése, környezet bemutatása 

A tárgyi ingatlan (építési telek) Debrecen belvárosában, a Jókai és a Garai utcák 

kereszteződésében, un. településközpont vegyes zónában, belvárosi nem kialakult 

karakterzónában fekszik. A telek nyugati oldalán fog futni a nyugati tehermentesítő kiskörút 

legújabb szakasza. A környezetben található épületek lakóépületek és társasházak, melyek 

beépítése zártsorú. 

Funkcionális leírás 

A tervezett társasházat 3 oldalról utcák határolják, északi oldalról tűzfallal csatlakozik a leendő 

szomszéd társasházhoz. A földszinten kapott helyet a 11 állásos teremgarázs, mely a Garai utca 

felől közelíthető meg. A gyalogos bejárat az új nyugati kiskörút felől lesz majd. Itt kapott helyet 

egy két helyiséges irodaegység, kiszolgáló funkcióval. A felsőbb szinteken szintenként 4-5 

lakás, összesen 18 lakás kapott helyet, mindegyik lakás a környező utcákra nyitottak. 

Mindegyik lakáshoz tartozik egy fedett loggia is. Belső lépcsőházi magból érhetőek el a 

lakások, melyben egy 8 személyes felvonó is helyet kapott. A lépcsőház felülről bevilágítót 

kapott, hő-és füstelvezető tetősíkablakok kerülnek beépítésre, illetve innen lehet elérni a 

lapostetőt is szervízelés céljából. A legfelső szinten az utcák felé magastetős koporsó födém 

készül, mely lapostetőre vált át. A homlokzaton egységes ritmusban készülnek a nyílászárók. 

Az egységes ritmust a visszahúzott, randomszerűen elhelyezett téglabetétek ellensúlyozzák.  
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Műszaki tartalom 

Belső burkolatok és felületképzések:  

Glettelt-festett felületek, vizes helyiségekben mennyezet magasságig és konyhapultoknál 60 

cm szélességben csempeburkolat készül. 

Padló:  

Laminált parketta és greslap burkolat készül. Vizes helyiségben csúszásmentes kivitelben. 

Kültéri loggiák egységes (nem választható) greslap burkolatot kapnak csúszásmentes, 

fagyálló kivitelben. 

Burkolati lapárak lakásokban: 

Hidegburkolatok: élvédővel, burkolatváltó profillal:    6 000 Ft/m2 

Laminált padló: szegélyléccel, fóliával, burkolatváltó profillal:   5 000 Ft/m2 

Külső nyílászárók:  

Fehér műanyag nyílászárók, külső felületükön világosszürke dekor fóliával, 3 rétegű 

hőszigetelt üvegezéssel Ug=0,7 w/m2k. Azonos színű szekcionált garázskapu készül 

távirányitóval. 

Belső ajtók árai:  

Dekorfóliás ajtó, papírrácsbetétes, tele ajtólappal, utólag szerelhető átfogó- 

vagy gerébtokkal, zárral, kilinccsel:       70 000 Ft/db 
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Árnyékolás: 

A lakások külső műanyag nyílászárói vakolható tokos világosszürke színű alumínium 

redőnnyel, motorizált kivitelben, távirányítóval kapcsolt motorral készülnek. Tetőablakok 

esetében belső oldalon kézi mozgatású sötétítő roló, külső oldalon hővédő roló készül. 

 

Épületgépészet 

Kazán és fűtés:  

A fűtést és a használati meleg víz termelést lakásonként zárt égésterű, Bosch Condens 2300-W 

vagy 5000 WT típusú falikazán szolgáltatják. A lakások hőszükségletét padlófűtés fogja 

biztosítani kiegészítve törölközőszárító radiátorok beépítésével a fürdőszobákban. 

Szaniterek:  

Lakásonként változó darabszámmal egyedi árlista alapján 

Mosdókagylók:  

Alföldi Saval 2.0 mosdó középső csapjukkal, fehér 60x50 cm 

Alföldi Saval2.0 szifontakaró, fehér 

Kád: 

Ravak Domino akrilkád, snowwhite, 170x75 cm 

 

Csaptelepek:  

Grohe Bauedge mosdó csaptelep, egykaros, fém 

leeresztőszeleppel,  

 

Grohe BauFlow mosdó csaptelep króm, egykaros, magas húzórudas, 

leeresztőgarnitúrával 

 

Grohe Bauedge kádtöltő csaptelep, egykaros, zuhanyszett nélkül 

 

Grohe New Tempesta 100 zuhanygarnitúra, 600mm-es rúddal 
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WC:  

Grohe Rapid SL WC szerelőelem, 6/9l-es Wc-tartállyal, Project 113 

Grohe Skate Air WC-nyomólap, álló, 2 vízmennyiség, króm 

Alföldi Saval 2.0 mélyöblítésű fali WC, hátsó kifolyású, fehér 

Alföldi Saval 2.0 WC-ülőke, fém zsanérral, fehér 

 

 

 

 

 

Klíma: 

A kivitelezés folyamán a nappali helyiségekbe az alapcsövezést elhelyezzük. A lakásokban 

klímaberendezés nem kerül beépítésre, de megrendelhető egyedi árajánlat alapján. 

Lift:  

8 személyes személyfelvonó, szintenkénti megállóval 

Műszaki tartalomtól eltérő gépészeti berendezések beépítése: 

Egyedi ajánlat alapján vagy szakszerviz általi beépítéssel lehetséges. 

 

Épületvillamosság 

Elektromos szerelvények:  

Legrand Cariva termékcsalád, fehér színben egyedi árlista alapján 

 

 

 

Tűzhely: 

Az épületben csak elektromos tűzhelyek beépítésére van lehetőség. 

Informatikai hálózat és központi TV kábel csövezése:  
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Minden lakásba informatikai hálózat és központi TV kábel csövezését biztosítjuk. A TV ellátás 

nagyfrekvenciás tervezését T-COM, UPC, vagy DIGI Kft-től kell megrendelni. 

Kaputelefon:  

Az épület kapubejáratához, kaputelefon készüléket kell felszerelni.  

A lakáskészülék nyomógombjával a bejárati ajtónyitás biztosítható. 

 

 

Megjegyzések 

A vállalási ár nem tartalmazza az alábbiakat: 

 bútorasztalos munkák (konyhabútor, beépített szekrények) 

 lámpatestek, mosogató csaptelep, páraelszívó felszerelése 

 riasztórendszer kiépítése, klímaberendezések beépítése 

 adásvételi szerződés elkészítésének díja (0,5 %) 

 saját névre kerülő közműórák költségei, a telekhatáron kívüli közmű rácsatlakozások és 

fejlesztések díjai (max. 300 000 Ft) 

A vállalási ár az alábbiakat tartalmazza: 

 használati megosztási szerződés, társasház alapító okirat készítésének díjai 

 használatbavételi engedély ügyintézése és költségei 

Belső kialakítás módosítása:  

Vevőnek - saját költségviselése mellett - módjában áll módosítani a lakás belső alaprajzi 

kialakítását és felszereltségét. A módosítások nem érinthetik az épület külső megjelenését és 

szerkezetét, nem ronthatják annak minőségét, nem érinthetik az épületre és lakásra vonatkozó 

műszaki specifikációkat és szabványokat, nem változtathatják meg a projekt ütemezését. Vevő 

a belső alaprajzi kialakítás módosításával kapcsolatos megrendelését leadhatja az épület 

szerkezetének elkészültéig, ez után már nincs lehetőség változtatásra. Módosításokra csak és 

kizárólag Eladó előzetes írásbeli engedélye alapján kerülhet sor. Az igényfelmérés során csak 

Vevő által írásba foglalt jegyzőkönyvek és megrendelések tekinthetőek érvényesen bejelentett 

igénynek, a szóban történt igénybejelentés (megrendelés) Eladóval szemben hatálytalannak 

tekintendőek. Az árlistában található, magasabb árú termékek választása esetén az árkülönbözet 

a Vevőt terheli. Alacsonyabb árú termékek esetén az árkülönbözetet nem áll módunkban 

levonni! 

Építkezés látogatása:  

A munkaterületre Vevő csak előzetes bejelentkezés után, előzetesen egyeztetett időpontban, 

Eladó építésvezetője és/vagy az általa kijelölt személy kíséretében, saját felelősségére léphet 

be. A munkaterületen esetlegesen bekövetkező, Vevőt érő bármilyen hátrányos 

következményért Eladó semmilyen anyagi vagy büntetőjogi felelősséget nem vállal! 
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Műszaki ütemezés, számlázás 

 

1. ütem (15%): Alapozási munkák elkészülte 

2. ütem (15%): Földszint felmenő főfalaink elkészülte, a felette levő vb. födém és szinti 

vb. lépcső elkészülte 

3. ütem (15%): Első lakószint (I. em.) főfalainak, a felette levő vb. födém és szinti vb. 

lépcső elkészülte 

4. ütem (15%): Második lakószint (II. em.) főfalainak, a felette levő vb. födém és szinti 

vb. lépcső elkészülte 

5. ütem (10%): Harmadik lakószint (III. em.) főfalainak, a felette levő vb. födém és szinti 

vb. lépcső elkészülte 

6. ütem (10%): Negyedik lakószint (IV. em.) főfalainak, a felette levő vb. födém 

elkészülte 

7. ütem (10%): Tető faszerkezet, lemezfedés és a tető hőszigetelés elkészülte. Lapostető 

vízszigetelési és hőszigetelési munkáinak elkészülte. Belső válaszfalak 

elkészülte. Külső nyílászárók elhelyezése 

8. ütem (5%): Belső épületgépészeti és épületvillamossági csövek és vezetékek 

elhelyezése (víz, csatorna, gáz, fűtés, villany). Padló hőszigetelés és 

aljzatbeton elkészülte. Belső vakolás elkészülte 

9. ütem (5%): Belső ajtók elhelyezése. Homlokzati hőszigetelés és külső felületképzési 

és belső festési munkák, hideg- és melegburkolatok elkészülte, szaniterek 

elhelyezése, szerelvényezés, beüzemelések, ill. minden még hátralevő 

munka a műszaki átadásra alkalmas állapot eléréséig, takarítás 

 


