
 

MŰSZAKI TARTALOM 
 
 
Építtető:  Márk Home Kft. (2081. Piliscsaba, Római u 13., asz.: 25745344-2-13,  

cg.: 13-09-182821) 

Építés helye:  1062. Budapest, Andrássy út 92-94. . (hrsz.: 28470) 
 
PROJEKT LEÍRÁSA: Az épület meglévő földszint és I.-III. emelettel rendelkezik, erre 2 új szint került 
ráépítésre, 17 db lakással, melyek belső két szintesek. Az épületet jellemezni fogja a zöld területek kialakítása. Az 
udvarok gyönyörűen parkosításra kerülnek, valamint a homlokzatok teljesen megújulnak kívülről, belülről. A 
lépcsőházak falára díszfestés kerül, az eredeti lift felújításra kerül a köröndi lépcsőházban egy lift lesz beépítve.  
 
Az épület fontosabb paraméterei: 
 

 A középső udvar alatt 2 szint mélygarázst alakítunk ki 17 db parkolónak és lakossági tárolóknak.  
 A középső udvar alatt a pinceszinten lesznek a kukatárolók kialakítva ahol rámpán lehet majd közlekedni. 
 a belső udvari zöldterület a lakók részére pihenőkertként fog szolgálni. 

 
 
ALKALMAZANDÓ ANYAGOK, SZERKEZETEK, ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS VILLAMOSSÁGI 
ELVÁRÁSOK: 
 

1. SZERKEZETÉPÍTÉS  
 

Alapozás: A mélygarázs állékonyságát résfalak és jet-grouting megerősítések biztosítják. 
Felmenő szerkezetek: Az épület szerkezete monolit vasbeton, falazattal készül. 
Lakáselválasztó falak: Monolit vasbeton szerkezet 20 cm előtét falazattal 5 cm ytong  
Lakás és közös területek közötti falak: Monolit vasbeton szerkezet 20 cm előtét falazattal 5 cm ytong 
Válaszfalak: 10 cm vtg. vázkerámia falazóblokkos PTH, vagy Ytong falak. 
Közbenső födém: Alul-felül sík monolit vasbeton lemezfödémek. 
Zárófödém: Alul-felül sík monolit vasbeton lemezfödém ill. koporsófödém.  
Tetőszerkezet: A koporsófödém feletti padlástér faszerkezetű. Minden beépítésre kerülő faszerkezet I. oszt. 
minőségű faanyagból készül, gomba-rovarkár elleni és égésgátló vegyszerrel kezelt. A tetőhéjazata pala. 
Erkély-terasz: kerámiamázas fagyálló burkolat vagy VPC 
 
Folyosók, Lépcsőház 
 
Épület bejárati ajtó :A eredeti bejárati kaput újítjuk fel teljes körűen, kaputelefonos beléptető rendszerrel. 
Külső nyílászáró: A meglévő szinteken a nyílászárók egységes festést kaptak. 
Lépcsőház falazat: Az oldalfalak és a mennyezet egységes festést kap díszfestéssel. 
Lépcsőház járófelület: A kő lépcsőkarok kőrestaurátor teljes körűen fel lesz újítva. 
Függőfolyosó: A függőfolyosók fel lesznek újítva, csiszolva felület kezelve. 
Udvar: A belső udvar parkosításra kerül, automata öntözőrendszerrel. 
 
Az új tetőtér szerkezeti kialakítása 
 
Födémek: Első szinten vasbeton (monolit) födém, burkolat alatt lépésálló hangszigetelés és aljzatbeton 
készítésével. 
Vízszigetelés: Modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés, teraszokon és fürdőszobákban kent vízszigeteléssel. 
Falazat (tűzfal): Monolit vasbeton szerkezetű falak, amelyekre 15 cm-es grafitos szigetelés került. 
Lépcsők: Monolit vasbeton szerkezetű. 
  



 
 
 
 
Válaszfalak: 10 cm-es válaszfal Ytong, Porotherm téglából  
Lakáselválasztó falak: Hangszigetelő falazat vasbeton, Ytong előtétfallal 
Tetőszerkezet: Betonszerkezetes koporsófödém + szigetelés + pattintott pala fedés 
Elektromos rendszer: Védőcsőben vezetett szabványnak megfelelő vezetékkel. A fogyasztásmérőket a IV 
emeleten helyeztük el. A mérők ELMŰ általi felszerelését és a hálózatba kapcsolását a vételár tartalmazza. 
Vízrendszer: Műanyag csőrendszer 
Szennyvíz: KG-PVC lefolyórendszer 
 

2. ÉPÍTÉSZET 
 
Homlokzati hőszigetelés: Energetikailag is méretezett üvegszövetháló erősítésű szálas kőzetgyapot és grafitos 
EPS hőszigeteléssel készülnek, biztosítva a megfelelő energetikai hatékonyságot, tűzvédelmi előírásokat és a 
szerkezeti páralecsapódás elleni méretezett. 
Homlokzati vakolat: Mind az utcafront mind az udvaron díszes tagozat szilikon kötőanyagú festékkel 
Lábazati burkolat: Mind az utcai, mind az udvari homlokzaton kőburkolattal, mögötte zártcellás hőszigeteléssel 
készülnek a lábazati kialakítások. 
Belső vakolás: A vázkerámia felületek vakolatot, a SILKA és YTONG falak üvegszövetháló erősítést, a 
mennyezetek vakolattal vagy gipszkarton szerkezettel készülnek.  
Belső felületképzés: A falak és a mennyezetek 2 réteg glettelést kapnak. A falfelületek és mennyezetek mindenhol 
2 réteg fehér diszperziós festést kapnak.  
Melegpadló burkolatok: Parketta Andante lakásokban: bruttó 20 000 Ft/m2 – Adaigo lakásokban: bruttó 30 000 
Ft/m2 – Allegro lakásokban: bruttó: 40 000 Ft/m2 áron.  
Hidegpadló burkolatok: Mázas kerámia padlólap, válaszható fektetéssel max.60x120 cm lapokkal, Andante 
lakásokban: bruttó 20 000 Ft/m2 – Adaigo lakásokban: bruttó 30 000 Ft/m2 – Allegro lakásokban: bruttó: 40 000 
Ft/m2 áron.  
Erkély burkolatok: Fagyálló kerámialappal burkoltak vagy VPC 
Falburkolatok:  
*Fürdőben és WC-ben mázas csempeburkolat mennyezetig, max.60x120 cm lapokkal, Andante lakásokban: bruttó 
20 000 Ft/m2 – Adaigo lakásokban: bruttó 30 000 Ft/m2 – Allegro lakásokban: bruttó: 40 000 Ft/m2 áron, 
választható fektetéssel. Vállaljuk a fürdőszobák és WC helyiségek belső építész által történő megtervezését. 
*A konyhában maximum 0,60 m-es sávban csempézés max.60x120 cm lapokkal Andante lakásokban: bruttó 
20 000 Ft/m2 – Adaigo lakásokban: bruttó 30 000 Ft/m2 – Allegro lakásokban: bruttó: 40 000 Ft/m2 áron.  
Álmennyezet, szerelt fal: A gépészeti csövek és berendezések, belső tartályos wc-k eltakarása szükség szerint 
szerelt fal 
Felületképzések: Mindenhol fehér diszperziós festés kivéve a burkolt helyeken 
Lábazat: Hidegpadlónál a hidegpadló anyagából 6-8-10 cm magasságban. Parkettánál ahhoz hasonló színű 
előregyártott szegőelem. 
Burkolatváltó: Réz vagy alumínium színű burkolatváltó profil, ill. átmenő burkolat 
Vízszigetelések: Modifikált bitumenes lemezszigetelés. A használati víz ellen kent vízszigetelés készül a 
fürdőszobákban a kádak és zuhanytálcák alatt, illetve mellett 180 cm magasságban, sarkokon vízszigetelő 
sarokerősítő szalaggal. 
Zárófödém hőszigetelése: koporsófödém feletti hőszigetelés, min 20 cm vastagságban.  
Födémek hangszigetelése: Lépéshanggátló szigetelés, 2 cm vastagságban.  
Lakásbejárati ajtók: MABISZ minősítéssel rendelkező, többpontos zárral ellátott biztonsági fa ajtó.  
Belső ajtók: Utólag szerelhető fúrt lyukas beltéri ajtó, réz vagy króm színű vasalattal és kilinccsel, Bruttó 
200.000.-Ft/db 
Homlokzati nyílászárók: Fa ablakok vagy aluminium 3 rétegű üvegezéssel belső könyöklővel, külső párkánnyal, 
teraszajtók emelő-toló vagy befelé nyíló szerkezettel, minden nyílászáró redőny fogadására alkalmas előkészített 
rejtett szerkezettel. 
Tetőtéri nyílászárók: aluminium rendszerű schüco vasalattal tetősík ablakok 
Homlokzati redőnyök: Beépített redőnytokok és redőny lefutósínek, a redőny beépítése nélkül. Elektromos 
mozgatáshoz a csövezés kiépítve.  
Bádogozás: A bádogos szerkezetek (ereszek, lefolyók, falszegélyek) kettős állókorcos alumínium Prefa lemez 
fedés.  



 
Konyha: A konyhabútor nem tárgya a szerződésnek a terven tájékoztató jelleggel szerepel, valamint az elektromos 
és gépészeti csatlakozások, burkolatok tervezésének alapjaként.  
 
Konyhai gépek: A konyhagépek nem tárgyai a szerződésnek.  
Bútor: A lakásokba beépített szekrény bútor nem készül, de a tervezés során a későbbi beépítés lehetőségét 
figyelembe kell venni.  

Tetőfedés: pattintott pala fedés a ferde síkokon a vízszintes tetőfelület festett alumínium korcoltkettős 
állókorcoslemezfedés. 
 

3. ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 
 
Energetikai ellátás: A tervezett létesítmény rendeltetése lakóépület. 
 Fő egységei: 2 pince szinten parkolók, tárolók,  
földszinten lakások  
1.-4. emeleten lakások.  
 
A lakások energiaellátása 3x32A. (….KVA) lakásonként. A lakás villamos kiselosztó táblája a bejárati ajtó melletti 
falon az ajtó felett, illetve falba süllyesztve kerül kiépítésre. A süllyesztett maszkos kiselosztó berendezések 
áramkörönként el vannak látva zárlat, túlterhelés valamint érintésvédelmi berendezésekkel. A fix bekötésű 
készülékek számára (leválasztó kapcsolókkal) 
 
A lakások feszültség mentesítése, csoportonként, felszállónkét az épület főelosztó berendezésről, valamint a 
lakásos villamos fogyasztó mérő berendezései alatt beépített kismegszakítókkal lakásonként történhet. 
 
A villamos táphálózat kialakítása lehetővé teszi, hogy a későbbiekben a lekötött 3x16A-t, 3x20A –re, lehet 
bővíteni. 
 
Lakások erősáramú villamos berendezései: csatlakozó aljzatok, villamos tűzhely, mosógép, mosogatógép, 
szagelszívás, klíma, (16A) világítási berendezések. (10A) 
 
Világítás: A lakások minden helyiségében lámpahely kerül kiépítésre foglalattal fényforrással. A közlekedőkben 
mennyezetre szerelt lámpatestek kerülnek, a3 m-nél hosszabb közlekedők világítás kapcsolása több helyről 
alternatív kapcsolóval történik. A szobákban mennyezeti, az étkező konyha, nappali mennyezeti, konyha pult 
oldalfali lámpatestei csillárkapcsolós működtetésűek. A fürdőszobákban mennyezeti és tükörnél oldalfalra szerelt 
IP védett kivitelű lámpatestek kerülnek felszerelésre. A fürdőszoba valamint terasz lámpatestei kétsarkú leválasztó 
kapcsolóval kapcsolhatók. 
 
Fürdők és WC-k utánfutásos ventilátort kapnak világítás kapcsolóról indítva. 
 
Szerelvények: Lakásonként 32 A elektromos teljesítmény vételezési lehetősége a lakás árában benne van. 
Kapcsolók Legrand típusúak vagy azonos minőségű fehér szerelvények. Világító testek nem tartozékai a lakásnak, 
valamint azoknak a felszerelése külön térítés ellenében kerülhet felszerelésre. Valamennyi helyiségben lesz 1 db 
foglalat és izzó az ideiglenes világítás céljára. 
 
Dugaszoló aljzatok:  
Legrand Valena típusúak vagy azonos minőségű fehér szerelvények 
- Konyha 8 db 
- Fürdőszoba 3 db 
- Nappali 10 db 
- Hálószoba 4 db 
- Előszoba 2 db 
- Dolgozó 4 db 
- Gardrób szoba 1 db 
- WC 1db 
- Kamra 2 db 
- Erkély1 db védett külső aljzat 



Konyhában: 4x kettő csatlakozó aljzat kerül elhelyezésre a konyha pult fölé, a mikró, a kávé és teafőző, 
kenyérpirító, és egyéb konyha kisgépek csatlakoztatására. Ha készül belsőépítész által terv akkor aszerint A 
hűtőnek, a villamos tűzhely felett a szagelszívónak, a mosogató alatt mosogatógépnek, 1-1 db. csatlakozó aljzat 
létesül. A munkapult alatt a villamos üzemű tűzhely csatlakoztatására háromfázisú csatlakozó hely, a tűzhely 
felett szagelszívónak adunk csatlakozást.  

 
Nappaliban, szobákban: 2×1 és 4x2 erősáramú csatlakozó aljzat mellett 1 db. antenna csatlakozó és 2×1 db. 
informatikai csatlakozó aljzat létesül. 
 
Fürdőszoba: egy-egydugaszoló aljzat a tükör mellett, egy dugaszoló aljzat mosógép számára.  
 
Erkély: egy-egy védett, külső dugaszoló aljzat.  
 
Lakások gyengeáramú berendezései: A lakáson belül (telefon/internet, TV antenna, kaputelefon hálózat, riasztó 
rendszerelőkészítés) 
Lakásokon belül az ajtó felett, vagy az előszoba falán az erősáramú elosztó berendezés mellett vagy alatt 
gyengeáramú elosztó létesül, mely fogadja a gyengeáramú betápláló kábelezést és indítja a lakások gyengeáramú 
végponti szerelvényeinek kábelezését.  
Kábel TV hálózat kiépítése egy csatlakozási ponttal a nappali és hálószobákban. Telefon hálózat kiépítése egy 
csatlakozási ponttal a nappali és háló szobákban A kábel TV- és telefonhálózat végberendezéseket nem 
tartalmaz, a szerződéseket egyedileg kell megkötni. 
A riasztórendszer alap védőcsövezése benne van az árban. 
 
 
Riasztórendszer előkészítés: A lakásonkénti vagyonvédelmi rendszer részére, falba süllyesztett védőcsövezés, 
vezetékezéssel kerül kiépítésre szerelvényezés nélkül, alapvetően mozgás érzékelők számára. A földszinti 
területen minden ablakra erkély ajtóra nyitás érzékelő (a nyíló rész felett) és minden ablakkal rendelkező 
helyiségbe és előszobába mozgás érzékelők létesülnek.  
 
Kaputelefon: Kaputelefon kiépítése az épület bejárati ajtajánál és hozzá tartozó elektromos zár. Az épületben 
audio kaputelefon rendszer kerül kiépítésre. A kültéri egység a gyalogos bejáratokhoz kerül, a lakás készülék a 
lakások előszobájába kerül felszerelésre telefonnal és kapunyitó funkcióval. 
 
Telefon/Internet: Minden lakószobába 1 db RJ45/RJ45 telefon csatlakozó aljzat kerül felszerelésre, Cat5 UTP 
kábellel csillagpontos kialakítással.  
 
TV antenna rendszer: Minden lakószobába antenna csatlakozás készül. TV/R csatlakozóval  
 
Közösségi terek: A közösségi terekben a nyitott folyosókon, a lépcsőházakban, a gépjárműtároló területén, a 
kiürítési és menekülési útvonalakon az általános világítás mellett biztonsági és menekülési útirányjelző rendszer 
létesül. A biztonsági és irány fényvilágítás saját akkumulátoros lámpatestek 1 órás áthidalási idővel LED_es 
fényforrással. Folyosók világítását mozgás érzékelő működteti. A lámpatesteket szakaszos jelenlét érzékelők 
kapcsolják.  
 
Gépkocsi tároló: A gépkocsi tároló védett fénycsőarmatúrákat kapnak, mozgásérzékelővel indítva. A gépkocsi 
kapu elektromos nyitású, távirányításos motoros. A gépkocsi tárolóban CO és füstmentesítés létesül A 
lomtárolókba 1-1 db hajólámpa kerül helyi kapcsolással. Az udvar, és az épületek közösségi fogyasztói 
(lépcsőházak, gépészet, gépkocsi tároló, felvonó) külön áramszolgáltatói mérést kapnak.  
 
Gyengeáramú tűzjelző rendszer: Az épület közös használatú zárt tereiben (parkoló szintek, iroda terület, tárolók, 
közlekedőkben) automatikus tűzjelző rendszer létesül. 
  



 
 
 
 
Villámvédelem: Az épületre a vonatkozó 54/2014 BM rendelet előírásai alapján az MSZ EN 62305:2006 szerinti 
kockázat elemzéssel meghatározott külső és belső villámvédelmi berendezés készül. A külső villámvédelmi 
(felfogó, levezető és földelő rendszer) mellett az épület belső (túlfeszültség védelmi) rendszer is kiépítésre kerül a 
vonatkozó szabványok, jogszabályok figyelembe vételével. A túlfeszültség védelem kialakítása 3 lépcsős 
harmonizált kialakítású. 
 

4.  ÉPÜLETGÉPÉSZET 
 
Víz-és csatornaszerelés: A lakások 1-1 db hidegvíz és szennyvíz csatlakozással rendelkeznek, központi 
vízmérővel és vízszűrővel. Lakásonként, az álmennyezetben távleolvasású (M-Bus) mellékvízmérő helyet 
alakítunk ki vízmérőkkel kompletten. A lakások innen kötnek be 3/4”-os vízbeállással.  
 
Vízvezeték hálózat: Az alapvezeték anyaga: műanyag vízvezeték cső hegesztett kötésekkel, míg az ágvezetékeké 
műanyag PEX-AL-PEX cső idomos, roppantó-gyűrűs kötésekkel. Lakáson belül a hideg és a melegvízcső anyaga 
PE,roppantó gyűrűs kötésekkel. 
 
Lefolyócső hálózat: A vasalt aljzat alá szerelt lefolyó hálózat anyaga PE vezeték. Épületen belül a szennyvíz és 
az esővíz csővezetékek KG-PVC, illetve PVC anyagúak. Szinti elhúzások PE Silent hangcsillapított csővezetékek. 
 
Locsolás, kerti csapok: A közös kertrészben egy kerti locsoló csatlakozó készül elzáróval és saját 
mellékvízmérővel.  
 
Szaniter berendezések, szerelvények: 
1. WC berendezés: fali porcelán WC csésze, WC állvánnyal, két nyomógombos falba építhető tartállyal, 
tartalékelzáróval, 
2. mosdó, kézmosó vizes blokkokban hideg-meleg vízre: porcelánmosdó, bűzelzáróval, leeresztő szeleppel, 
tartalékelzárókkal, keverő csapteleppel, 
3. mosogató: csak kiállás készül NA50-es csatorna csatlakozással, ½” -os hideg-, melegvíz sarokszeleppel. A 
hidegvizes sarokszelep mosogatógép csatlakoztatására alkalmas kombinált szelep. 
4. fürdőkád: porcelán fürdőkád falazott előtéttel, túlfolyós kialakítású, bűzelzáróval, falra szerelt keverő 
csapteleppel, flexibilis gégecsővel, zuhanyrózsával 
5. zuhany: akril zuhanytálca falazott vagy akrilelőtéttel, falra szerelt zuhany keverő csapteleppel, flexibilis 
gégecsővel, zuhanyrózsával 
Beépített tartályos WC csésze, mosdó és akril kád vagy zuhanytálca esetleg épített zuhanyzó folyókával. 
Hansgrohe gyártmányú vagy azonos minőségű kádcsaptelepek és mosdók. Az adott helyiségben mosógép 
csatlakozási pont kiépítés. 
 
Gázszerelés: Az épületben gázvezeték csak a kazánházig kerül kiépítésre, mivel a lakások központi fűtésűek, a 
tűzhelyek, sütőberendezések villamos energiával működnek. 
 
Füstgázelvezetés: Központi fűtés kazánjai az V. emeleti kazánházban találhatóak. A méretezett kémények a tető 
fölé vannak vezetve. 
 
Fűtés Hűtés: A lakásokban GEO TARIFÁS ENERGIA TAKARÉKOS központi HŐSZIVATTYÚS rendszer 
(Panasonic) biztosítja a padlófűtést, mennyezethűtést valamint a meleg vízellátást, így a lakásokban nem kell a 
nem túl esztétikus radiátor testeknek, bojlernek és klíma egységeknek helyet találni. 
 
Szellőzés szerelés: A WC- és egyéb belső terű helyiségekben, amelyekben nincs ablak, elszívó ventillátor a villany 
fel- és lekapcsolásával szinkronban működtetve. 

  



 

5. LAKÓK által ingyenesen választható anyagok, szolgáltatások 
   
Belső ajtó: Színe a megadott színmintákból. Ajtó helyett boltívképzés. 
 
Fal: A falak fehér színűek. 
 
Melegburkolat: Parketta mintája az együttműködő partnereink bemutató mintaboltjaiban. 
 
Padló hidegburkolat: Padlólap színe az együttműködő partnereink bemutató mintaboltjaiban. Fuga színe a 

megadott mintákból. 
 
Fal hidegburkolat: Csempe színe az együttműködő partnereink bemutató mintaboltjaiban. Fuga színe a megadott 

mintákból. 
 
Szaniterek: Kád helyett zuhanytálca szerelése vagy épített zuhany kialakítása. 
 
Váltóztatási lehetőségek: 
A vevőnek térítés ellenében lehetőségük van a saját tulajdonrészük kialakítását (kivéve az osztatlan közös 
területeket illetve más tulajdonrészeket) érintő változtatásra az Eladó döntésétől függően, amely 
Nem érintheti az épület külső megjelenését és szerkezeti rendszerét. 
Nem jelent hátrányt sem a leendő tulajdonostársak, sem harmadik személy részére. 
Nem érintik a projekt megvalósításának időütemtervét, és az ezzel kapcsolatos szerződéseket, megállapodásokat 
és jogokat. 
Nem érinti a lakásban az ejtő vezetékek (WC lefolyó cső) átépítését. 

 
Vevőnek lehetősége van egyszer az alaprajzi változtatásra térítésmentesen, melyet köteles az Eladónak írásban 
előre jelezni, az Eladó által megadott határidőn belül. 
Bármely további változtatás végrehajtása csak Eladó hozzájárulásával és a többletköltség befizetése után történhet 
 
1.) Belső kialakítás változtatása. Az eladó döntésétől és jóváhagyásától függően a Vevőnek lehetősége van arra, 
hogy a bemutatott alaprajzi elrendezésen – ha az műszakilag megoldható – az eladó által megjelölt időpontig 
módosítson. A módosítást Eladó külön felkérésre, a feltételek teljesítése után valósítja meg. Határidőn túl a 
változtatási igényt Eladó nem tudja figyelembe venni. 
2.) Az elektromos hálózat, riasztó rendszer kiépítésén is van lehetősége a Vevőnek változtatni a dugaszoló aljzatok 
számát növelni, csökkenteni az eladó által megjelölt időpontig módosítson. A módosítást Eladó külön felkérésre, 
a feltételek teljesítése után valósítja meg. Határidőn túl a változtatási igényt Eladó nem tudja figyelembe venni. 
3.) A gyengeáram kábel TV, telefon, riasztórendszer kiépítésén is van lehetősége a Vevőnek változtatni. A 
módosítást Eladó külön felkérésre, a feltételek teljesítése után valósítja meg. Határidőn túl a változtatási igényt 
Eladó nem tudja figyelembe venni. 
 
Változtatások feltételei  
1.) Valamennyi változtatási igényt az eladó felé írásban kell jelezni 
2.) A bejelentéssel egy időben az ajánlat adási díjat a vevő befizeti (50 000 Ft+Áfa) 
3.) Eladó egy alkalommal konzultációt biztosít a Vevőnek, ahol a Vevő tájékoztatást kap a változtatási igényei 
megvalósíthatóságáról, és az eljárás befejezési határidejéről, amely határidő automatikusan meghosszabbítja a 
szerződésben megállapodott végleges átadás határidejét. 
4.) További konzultációk költségtérítés ellenében(10 000 Ft/óra+Áfa) lehetségesek. 
5.) Eladó ajánlatot ad a változtatásra. Az ajánlat Eladó által megadott határidőn belül Vevő részéről történő 
elfogadása esetén a felek a módosítást külön megállapodásban rögzítik, a módosítás költsége a Vevőt terheli. Az 
ajánlatban szereplő árak tartalmazzák a beszerzési árat, a beépítés költségeket, a felmerülő műszaki bonyolítási és 
tervezési díjat. 
 
 
6.) A műszaki bonyolítási és tervezési díj max. 200 000 Ft +Áfa lehet a változtatás bonyolultságától függően. Az 
ajánlatadási díj a műszaki bonyolítási díj része. 
 



7.) Az Eladó nem köteles minden módosítási igényt teljesíteni. A bonyolult a tervtől jelentősen eltérő belső 
építészeti kialakítások elkészítését Eladó nem köteles vállalni. 
 

6. LAKÓK által külön ráfizetés ellenében választható anyagok, szolgáltatások 
 
Belső ajtó: Félig vagy mélyen üvegezett kivitelű ajtólap. 
 
Fal: Egyéb színek a megadott színskálából. Díszcsík fal és mennyezet határán. (A színezés független megállapodás 
alapján kerül elvégzésre, ebben az esetben Építtető nem vállal semmiféle garanciát az esetleges utólagos javítások 
esetén a javítás színének azonosságára, garanciális – nem a színezés minőségét érintő – javítások esetén sem, 
melyet Vevő tudomásul vesz.) 
 
Melegburkolat: Parketta mintája a megadott színskálából. 
 
Padló hidegburkolat: Egyéb padlólap bemutatott mintasor alapján. Padlólap hozott anyagú (10% többlet 
szükséges). Díszcsík, egyéb minta elhelyezése. Diagonál fektetés (20% többlet szükséges). További fugaszínek a 
megadott színskáláról. 
 
Fal hidegburkolat: Egyéb padlólap bemutatott mintasor alapján. Csempe hozott anyagú (10% többlet szükséges). 
Konyhában a csempe színe a megadott mintákon kívül. Díszcsík, bordűr, egyéb minta elhelyezése. Diagonál 
fektetés (20% többlet szükséges). További fugaszínek a megadott színskáláról. 
 
Szaniterek: Kád vagy zuhanykabin beépítése. Massage kád szerelése. Zuhanypanel szerelése. 
 
Árnyékolás technika: Elektromos redőny, szúnyogháló rendelhető. 
 
Fűtés: Fürdőben kiegészítő padlófűtés. 
 
Világítás: Egyéb dugalj és kapcsoló szerelvények a megadott típusokból. Más színű dugalj és kapcsoló 
szerelvények. 
 
Dugaszoló aljzatok: Többlet aljzat kialakítása. 
 
Biztonságtechnika: Mozgásérzékelők és/vagy ablak nyitásérzékelők kiépítése. 
 
Gyengeáram: További csatlakozási pontok kiépítése. 
 
 
 
 
 
A Mark HOME Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megvalósítás során a jelen Műszaki Leírásban szereplő 
beépített, felhasznált anyagok, termékek helyett más, azonos minőségű anyagokat, termékeket építsen be, 
használjon fel. 

 


