
BUDAPEST, IV. ÁRPÁD ÚT 89. sz. épület
46 lakásos társasház

MŰSZAKI LEÍRÁSA

 Az épület környezete (elhelyezkedés):

• Az ingatlan az Árpád út – Lebstück Mária utca – Munkásotthon utca – Erzsébet utca által
határolt tömbben helyezkedik el. Átmenő telek, mely az Árpád út felől és a Munkásotthon utca
felől egyaránt megközelíthető. Környezetében, a központi helynek köszönhetően lakóingatlanok, 
üzletek, szolgáltató helyek, szórakozási lehetőségek találhatóak. A Duna-part az épülettől pár perc    
alatt elérhető.

 Az épület környezete (közlekedés):

• Az Árpád út lakói, az abszolút központi elhelyezkedés miatt rendkívül jól el tudják érni 
Budapest bármely részét. Egy perc alatt gyalogosan elérhető a metró, Árpád-híd felé közlekedő 
120-as busz, Rákospalota felé közlekedő 196-os busz, Káposztásmegyer felé (ahonnan az M0 
körgyűrű elérhető), és a másik irányba Budapest központjához, a Lehel térre közlekedő 14-es 
villamos. Innen akár pillanatok alatt a 4-6-os villamoshoz jutunk, ami csatlakozik a budai 
fonódó villamosokhoz.

 Az épület leírása (bemutatás):

• A tervezés helyszínéül Budapest IV. kerületében, az Árpád út 89. szám alatti ingatlan 
szolgál. Az 1800 m2-es átmenő telken egy alápincézett, földszint + 3 emelet + tetőtér beépítéses
lakóházat tervezünk. Az épület alaprajzi formáját tekintve „U” alakú, ahol az Árpád úttal 
párhuzamos 14,30 m „mélységű” és a Munkásotthon utca felőli 14,70 m „mélységű” szárnyat a 
telek keleti oldalán (mintegy rásimulva a keleti szomszédban álló társasház tűzfalára) egy 8,80 
m-es szárny köti össze. Az utcai szárnyakat 45°-os hajlásszögű nyeregtető, míg a keleti 
telekhatárra telepített belső szárnyat 45°-os hajlásszögű félnyeregtető fedi. Az épületet két 
dilatációs egység alkotja, dilatációs határ az összekötő szárny közepénél található. A 
Munkásotthon utca csatlakozó járdaszintje az Árpád út csatlakozó járdaszintjéhez képest 40 cm-
rel magasabbra esik. Fontos szempont volt a tömegalakításnál, hogy a viszonylag intenzív 
beépítés mellett is a lehető legjobb benapozási értékkel bíró épülettelepítési elrendezést találjuk 
meg, az udvari zöldterületek a terepszinten minél átjárhatóbbak, az épületközök minél 
szellősebbek legyenek. Ennek eredményeként az épületek a déli irányból nézve, U alakú 
formában kerülnek telepítésre. Az épületben összesen 5 db üzletet, 2 db irodát és 46 db lakást 
tervezünk. Az épülethez mindkét utcáról biztosítunk személybejáratot, viszont az 57 db 
parkolóhelyet magába foglaló pinceszinti teremgarázs gépjárművel történő megközelítése, csak 
a Munkásotthon utca felől építendő gépkocsibejáraton keresztül lehetséges. Mind a 
Munkásotthon utca, mind az Árpád út felőli üzletek áruval való feltöltését, a Munkásotthon utca
felől biztosítjuk. A teremgarázshoz vezető lehajtó mellett, a földszinten alakítjuk ki a rakodó-
parkoló helyet, ahonnan a belső udvaron keresztül tölthetők fel az Árpád úti üzletek is. Az 
épület használatához szükséges gépkocsi-tárolási lehetőséget az ingatlanon belül, a pinceszinten
kialakított 57 férőhelyes teremgarázsban biztosítjuk. A lakások, irodák és üzletek használatához 
szükséges 56 db kerékpár elhelyezését egyrészt a pinceszinten kialakított – lakásokhoz 
opcionálisan megvásárolható – 31 db tároló helyiségben, másrészt a földszinten a közlekedőből 
nyíló közös használatú kerékpártárolóban tervezzük. A teremgarázsban az üzletek és irodák 
részére kijelölt parkolóhelyek esetében biztosítjuk a vásárlók, illetve ügyfelek részére is a 
hozzáférést: ezeket a parkolókat egy sorompóval választjuk le a lakásokhoz tartozó parkolóktól,



úgy, hogy a lakók a sorompón túl található parkolóikhoz beléptető kártya segítségével jussanak 
el.
 A tárolókat úgy alakítjuk ki, hogy azokban az OTÉK által előírt kerékpár-elhelyezési 
lehetőséget biztosíthatjuk. Két lépcsőházat tervezünk: az „A” jelű lépcsőház az Árpád út felől, 
míg a „B” jelű lépcsőház a Munkásotthon utca felől érhető el. Mindkét lépcsőházba 1-1 db 8 
személyes személyfelvonót is telepítünk. A földszinten a közlekedőből, illetve a belső udvarról 
nyílnak a szeméttárolók, melyből a szeméttároló konténereket egyrészt közvetlenül az utcára, 
másrészt a belső udvaron és a rakodóparkolón keresztül lehet a Munkásotthon utcára juttatni. A 
szeméttároló helyiségek falát mosható burkolattal (csempeburkolat) látjuk el, a helyiségben a 
konténerek tisztítása érdekében takarítási, vízvételi helyet (pl. falikút) létesítünk, 
padlóösszefolyót tervezünk. A belső udvar területét – külön kertépítészeti tervek alapján – a 
lakásokhoz tartozó játszópihenő kertként alakítjuk ki, ahol összességében kb. 420 m2-es 
zöldfelületet tervezünk. A pince feletti födémen létesülő tetőkertben különböző vastagságú 
ültetőközeggel ellátott részeket tervezünk, hogy az háromszintes növényzet telepítésére is 
alkalmas legyen, hogy ott akár a nagy lombkoronát növesztő fák telepítése is megoldható 
legyen.

 Az épület leírása (épületszerkezeti megoldások):

• Alapozás

Változó vastagságú monolit vasbeton lemezalap készül. A pincefalak minden oldalon 
telekhatárra kerülnek. A szomszédos épületek alápincézettek, de a pontos alapozási síkjukat fel 
kell tárni, s az alapozást a felmért adatok alapján kell megtervezni. (Lásd: Tartószerkezeti 
műszaki leírás). 

• Függ  ő  leges teherhordó szerkezetek

 Az épületet monolit vasbeton pillérvázzal tervezzük.
(Lásd: Tartószerkezeti műszaki leírás).

• Kitölt  ő   falazatok

A földszinti, emeleti és tetőtéri homlokzati falak POROTHERM 30 N+F falazó elemekből
készülnek. A belső teherhordó falak POROTHERM 30, illetve 25 N+F falazó elemekből 
készülnek. A lakásokat egymástól és a lakásokat a lépcsőháztól, illetve egyéb közös 
helyiségektől 25 cm vastag SILKA falazóelemekből (HM 250 NF+GT) épített akusztikai 
falazattal (Laboratóriumi súlyozott léghanggátlási szám kétoldalt vakolva Rw = 56 dB) 
választjuk el. Ezeket a falakat az épületgépészeti szerelés során megvésni nem szabad, a 
gépészeti szerelvények számára szükség szerint előtétfalat kell kialakítani.

• Vízszintes teherhordó szerkezetek

Az épület födémjei 22 cm vastag monolit vasbeton szerkezetek, melyek a pillérekre és a kiváltó
gerendákra támaszkodnak.
A födémek síkjában a főfalak vonalán monolit vb. koszorú épül.
A nyíláskiváltások 1,50 m fesztávig POROTHERM rendszerűek, a szükséges helyeken monolit
vb. szerkezetek.

• Válaszfalak
Anyaguk 10 cm vastag POROTHERM 10/50 N+F válaszfal lap. A válaszfalakat a födémhez ki 
kell ékelni.



• Tet  ő  szerkezet

 Az „U” alaprajzú épület 14,3 m mélységű Árpád út felőli, illetve 14,7 m mélységű 
Munkásotthon utcai szárnyát 45°-os hajlásszögű szimmetrikus nyeregtető, míg a 8,8 m 
fesztávolságú udvari szárnyát 45°-os hajlásszögű félnyeregtető fedi. A szerkezetüket tekintve 
hagyományos fa szerkezetű. A beépített faanyagok minősége: F56 II. osztályú fűrészelt fenyő.
A faszerkezetek a kéménypillértől min.12 cm távolságra lehetnek. A faanyagokat a beépítés 
előtt láng-, rovar- és gombamentesíteni kell. A tetőfedés antracit színű Bramac Tectura Protector
tetőcserép. A lapos hajlású tetőfelépítményeket féllemez fedéssel látjuk el.

Műszaki specifikáció (műszaki tartalom):

       Burkolatok a lakásokba

 Előszoba, konyha, zuhanyzó, fürdőszoba: 3.000 Ft/m2-ig (bruttó ár).

 Fürdőszoba és zuhanyzó 2,10 m magasságig csempézve (az ár a bordűrt nem tartalmazza).

 A különálló WC 1,5 m magasságig csempézve (az ár a bordűrt nem tartalmazza).

 Loggia vagy Erkély „Gres” lappal burkolva, egységesen (NEM VÁLTOZTATHATÓ!)

 A nappali, a szobák és a közlekedő: laminált lap burkolatok 2000 Ft/m2-ig (bruttó).

 Fugaszín, vállalt fehér (pasztellszínek árkülönbözete: 1000 Ft + Áfa / 5 kg zsák)
 Burkolás hálóban (Diagonál burkolás, eltolás, minták,) munkadíj különbözete 1200 Ft + Áfa)
 Bordűr felhelyezése 1000 Ft / m2 (bruttó).

      Szaniterek

 1 db kád 45.000 Ft - ig (bruttó)

 1 db Alföldi porcelán 57 cm-es I. Osztályú mosdó 12.000 Ft.

 Különálló helyiség és külön WC kis mosdó 6.000 Ft (bruttó)

 1 db külső tartályos WC, nyomólapos 15.000 Ft-ig (bruttó).

 Összes csaptelep vállalt összege: 35.000 Ft-ig (bruttó).

     Nyílászárók

 Verte Basic típusú fehér ajtó 75 x 210, vagy 90 x 210 (utólag beszerelhető, vállalt szín fehér, 
egyéb szín FELÁRAS!)

 Műanyag (Fenstherm Future) nyílászárók.

     Elektromos Szerelvények (lakásonként)

 40-50 m2-ig 20 db, 

 50-60 m2-ig 23 db,

 60-70 m2-ig 26 db,

 70-80 m2-ig 29 db,

 80-90 m2-ig 32 db,

 90-100 m2-ig 35 db, fehér színű (Legrand Niloé) villanyszerelvény.

 Szobánként 1 db televízió kiállás.



 10 db lámpa kiállás.
 Riasztó rendszer becsövezése.

 Kaputelefon (Code Phone tip.)

 Többlet szerelvényes villanykiállás 12.000 Ft + Áfa / db

 Többlet szerelvény nélküli villanykiállás 10.000 Ft + Áfa / db.

      Egyéb vállalások:

 Falak glettelve, kétszeri diszperzit festéssel fehérre festve (színes falak felárasak).

 Álmennyezet a vakolt mennyezet helyett, az egyedi belső motívumok lehetősége. Látvány terv 
szerint, árajánlat készül.

 1 db mosógép kiállás.

     Gépészet:

 Fűtés: BAXI Prime 24 KW, kondenzációs kombi cirkó (NEM VÁLASZTHATÓ!!)
 Radiátorok légköbméternek megfelelően kiszámítva, Dunaferr Lux típusú, 5 rétegű alu. csővel 

szerelve.

 Fürdőszobában 1 db törülközőszárítós radiátor

Ettől eltérő műszaki megoldásoknál az eladó és a vevő közötti egyeztetés, és írásbeli 
beleegyezés szükséges!

 Megjegyzések:

 Konyhabútort nem tartalmaz az ár! Az épületszerkezet az építést követő néhány évben 
konszolidálódik, ezért a falakon esetleg hajszálrepedések alakulhatnak ki. A jótállási időszakban
a hajszálrepedéseket az Építtető javíttatja. A garancia kizárólag a birtokba adáskor megvalósult 
festésre vonatkozik. Építtető felhívja a figyelmet arra, hogy a lakás átadása után, független 
kivitelezővel elvégzett átalakítás a garancia elvesztését jelenti, az érintett területeken. A birtokba
adást követő első év folyamán a lakások a páramentesedésük érdekében, folyamatos 
szellőztetést igényelnek. Ennek hiányában a falak bepenészesedhetnek, amelyek javítása nem 
képezik a garancia tárgyát. Az ablakon, falakon megjelenő vízpára a szellőztetés 
szükségességének a jele. 


