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Budapest, XIII. Dévai utca 14. szám 

alatti társasház



ALHELYEZKEDÉS:
Budapest XIII. kerületének egyik legjobb közleke-
déssel ellátott, ugyanakkor csendes területén épül 
a társasház a Dévai utcában. A közeli Tüzér utcában 
található Magyarország első passzív minősítésű óvo-
dája. Az épülettől 10 perc sétára található az M3-as 
metró Lehel tér megállója, a West End City center 
bevásárlóközpont, a Lehel téri Piac. A Dévai utca 14. 
szám alatti 3.891 m2-es területen a beruházó egy 195 
lakásból + 3 db üzletből + 3db irodából álló  épüle-
tet valósít meg. A telek pinceszintje két szinten 85%-
ban beépített, a pinceszint és a 2.emelet felett a be 
nem épített területen intenzív tetőkert valósul meg.

ÉPÍTÉSZET, STATIKA:

ALAPoZáS

Az épület alapozása monolit vízzáró vasbeton le-
mezalap. Az alapozási sík alá nyúló, lift- és zsomp 
süllyesztékek szintén monolit vízzáró vasbeton kiala-
kításúak.

TArTóSZErKEZET

A tervezett épület monolit vasbeton vázszerkezet. 
A függőleges teherhordásról vasbeton pillérek, falak 
gondoskodnak. A merevítést vasbeton falak, aknafa-
lak adják. A vízszintes teherhordásban és merevítés-
ben vasbeton födémek segítenek. A 8. emelet ve-
gyes szerkezetű, ott a vasbeton vázszerkezet mellett 
a falazott külső, illetve lakáselválasztó falak is részt 
vesznek a teherhordásban.

TEHErHorDó fALAK, PILLÉrEK

A falszerkezet merevítőfalakkal kiegészített mo-
nolit vasbeton vázszerkezet. A tartószerkezet ré-
szét képező lépcsőház, liftakna, tűzfal és a további 
merevítőfalak egységesen 25 cm vastagságú mono-
lit vasbeton szerkezetek. 

A pinceszinten az épület külső határoló falai egysé-
gesen 30 cm vastagságú vízzáró vasbeton falak. A 
pincében a liftakna és a zsompok süllyesztékei az 
alaplemezzel megegyező vastagságban vízzáró be-
tonból készülnek. 

A pillérek általánosságban 25 cm vastagságúak, szé-
lességük a terhek függvényében változik.

föDÉmEK

A pinceszint feletti födém 30 cm vastagságú, az álta-
lános födémek 25 cm vastagságú vasbeton lemezek. 
Az épület felszerkezete alól kinyúló pinceszint feletti 
födémrész ugratással lett tervezve.

KüLSő KITöLTő-, ÉS LAKáSELváLASZTó fALAK

A vázkitöltő külső fal 30 cm Hőszigetelő kerámia fa-
lazóblokk A lakások közötti fal 25 cm akusztikus tég-
la falazat. 

váLASZfALAK

A belső válaszfalak 10 cm kerámia válaszfallapok-
ból készülnek. A belső falazott válaszfalakat kétol-
dalt vakoljuk.

A lakáselválasztó falak 25 cm vastag akusztikus tég-
la falak.

HomLoKZATvAKoLAT

Az épület térelhatároló szerkezeteinek zöme vakolt 
falszerkezet, homlokzati vékonyvakolattal, az álta-
lános szinteken világos szürke színben. Az alsó két 
lábazati szint ragasztott kiselemes lapka burkolatot 
kap sötét szürke színben..

HomLoKZATI nYÍLáSZáróK

A lakások hőszigetelt, belül fehér, kívül színezett mű-
anyag nyílászárókkal készülnek, a belső oldalon ab-
lakok esetén fehér laminált könyöklővel. A nyílászá-
rókhoz a konszignáció szerinti helyeken rejtett re-
dőnytok készül.

Az utcafronti első emeleti lakások a földszinti portál-
okkal megegyező kialakítású porszórt alumínium nyí-
lászárók, melyekhez nem tartozik külső árnyékoló ki-
építési lehetőség, a sötétítést, árnyékolást kizárólag 
az üvegszerkezeten belül lehetséges megoldani

A közös átriumok fix alumínium felülvilágítóval hatá-
roltak. 

Az utcai portálok szintén porszórt alumínium nyílás-
zárók. 

ALKALmAZoTT AnYAGoK ÉS SZErKEZETEK - LAKáS



Az egyes erkélyeken kialakított búvóterek önál-
ló ajtószerkezettel nem rendelkeznek, igény esetén 
elektromos működtetésű redőnyszerkezettel ellát-
hatóak. A redőnydobozt és a lefutósineket a vétel-
ár tartalmazza.

LAKáSbEjárATI AjTóK

Utólag szerelt acél tokszerkezetű ajtó. Több ponton 
záródó biztonsági bejárati ajtó, teli kivitelben, ható-
ságilag előírt tűzállósági határértékekkel és egyéb 
műszaki paraméterek figyelembevételével.

Lakáson belüli ajtók

A lakáson belüli ajtók utólag szerelt tokszerkezetű aj-
tók, laminált felülettel, papírrács-betétes vagy belső 
szerkezettel, tömör kivitelben. Az ajtókhoz elox alu-
mínium kilincs tartozik BB normál zárral.

HőSZIGETELÉSEK

Szerkezetekben főként EPS hőszigetelést tervez-
tünk. A külső vázkitöltő falazat elé általában 15 cm 
polisztirol hőszigetelést, a monolit vb. pillérek, 
merevítőfalak homlokzat felöli oldalaira, azok hőhíd-
mentesítésére pedig további +5 cm kiegészítő EPS 
hőszigetelést terveztünk.  

A födémek sávjában a tűzvédelmi követelmény sze-
rinti, nem éghető kőzetgyapot homlokzati hőszigete-
lő rendszert tervezünk azonos vastagságban.

KorLáToK

Az utcai, hátsóudvari, illetve részben a belső udvari 
erkélyekre, loggiákra részben tömör festett acél kor-
lát kerül az áttört felületen vízszintes rudazattal. A 
tömör mezők a fém korlátszerkezetre rögzített időjá-
rás álló lapokból/lemezekből lesznek kialakítva.

Az alsó szinteken a belső udvari erkélyek a konzolok 
alsó síkjáig lefutó expandált lemez korlátot kapnak. 

A lépcsőházban a lépcső mellett laposvas acélkor-
látokat tervezünk fém fogódzóval.

bELTÉrI PADLóburKoLAToK

Lakásokban 8,0 mm vastag laminált parkettát, illet-
ve úsztatott aljzaton kerámia burkolatot terveztünk.

bELSő fESTÉS, fALburKoLAToK

A lakások falazott szerkezetei vakoltak, fehérre fes-
tettek. A mellékhelyiségekben ragasztott kerámia-

burkolat készül az ajtók felső vonaláig. A konyhában 
0,80-1,40 m között, az alaprajzokon jelölt helyeken, 
a falvégeknél befordulva.

bEÉPÍTETT búToroK:

A lakások alapfelszereltségébe nem tartozik beépí-
tett bútor, konyhabútor, konyhagépek.

ÉPüLETGÉPÉSZET:

vÍZELLáTáS

A belső csőhálózat anyaga lakáson belül: 10 mm-es 
párazáró hőszigeteléssel ellátott 5 rétegű műanyag 
vezeték. Itt a vezeték padlóba, falhoronyba kerül. A 
gépészeti aknában szerelt felszálló vezeték szintén 
műanyag cső párazáró hőszigeteléssel.

Az egyes lakások részére önálló vízmérést, a sza-
kaszelzárást biztosítjuk a strangokra történő csatla-
kozásnál.

A telepítendő vizes berendezési tárgyak hagyomá-
nyos kialakításúak. A WC berendezések konzolos, 
hátsó kiömlésű egységek, gipszkarton fal mögé rej-
tett, műanyag öblítőtartállyal, sarokszeleppel, ke-
ményfedeles műanyag ülőkével. A mosógép részé-
re tömlővéges kifolyószelep és speciális szennyvíz 
csatlakozó kerül beépítésre, amelynek a szerelési 
magassága 60 cm. A kádak 170 cm-es akryl kivite-
lűek, termosztatikus keverő csapteleppel, flexibilis 
tömlős zuhanyfejjel. A lakásokban épített zuhany ki-
építését nem vállaljuk.

CSATornáZáS

A csatorna alapvezeték a pince mennyezete alá, az 
ágvezeték falhoronyba, padlószerkezetbe kerül, ki-
szellőztetésük légbeszívó szelepek segítségével 
biztosított.

A fürdőszobákban padlóösszefolyó nem készül.

GáZELLáTáS

Gázellátásba csak a központi kazán lesz bekapcsolva.

KöZPonTI fűTÉS/HűTÉS, HőELLáTáS

Az épület részére központi melegvizet biztosítunk a 
pincei hőközpontból. Valamennyi lakás részére önál-
ló HMV mérést tervezünk. Az épületben valamennyi 
lakás részére központi vezérlésű hűtés-fűtést biztosí-



tunk 6 db kondenzációs üzemű, fali gázkazán illetve 
2 db monoblokkos hőszivattyú beépítésével. A köz-
ponti hűtés-fűtési hálózat kialakítását úgy tervezzük, 
hogy az egyes lakások, egységek részére a hőmeny-
nyiség mérése a folyosókon elhelyezett hőmennyi-
ségmérőkkel biztosított. A lakások a mennyezetbe 
helyezett felület fűtési-hűtési rendszerel készülnek. 
A fürdőszobákba függetlenül vezérelhető elektro-
mos törülköző radiátorok kerülnek beépítésre. A la-
kásonkénti osztók a lépcsőházba kerülnek álmennye-
zet fölé.

SZELLőZÉS

A belső terű mellékhelyiségek (WC, fürdő) részé-
re mesterséges elszívást tervezünk helyiségenként 
egyedi, egycsatornás rendszerre köthető elszívó 
ventilátorokkal, beépített visszacsapókkal. A beren-
dezések villanykapcsolóról üzemelnek, késleltetett 
indulással és utánfutással. 

A konyhák részére az aknafalon csatlakozási pont ké-
szül. Az elhasznált levegőt rásegítő ventillátorral el-
látott  gyüjtő légcsatornákon vezetjük a tető fölé.

fELvonó:
Vasbeton aknában lécsőházanként 2 db 13 szemé-
lyes lift készül. A felvonófülkékben kapaszkodó és 
tükör is felszerelésre kerül. A felvonófülke vezérlő-
egysége szintekre előre programozható. A felvonó 
lefelé gyűjtő üzemmódban működik. A lift előteré-
ben a földszinten irány és szintjelző, míg a többi szin-
ten irányjelző mutatja majd a felvonó mozgását.

ELEKTromoSSáG, ErőSárAmú 
rEnDSZEr:
A lakásokban rendelkezésre álló mért csatlako-
zás 3×16A. A teljes elektromos hálózat falban-
mennyezetben-aljzatban szerelt védőcsövekbe hú-
zott rézvezetékekkel készül, megfelelő biztonsági 
földeléssel. A nappaliban 4-5 db, a szobákban 3-4 
db, a félszobában 3 db, a konyhában min. 2 db a 
pult felett, a fürdőben 1 db tükör melletti dugalj ke-
rül kialakításra. A mosógép számára önálló elektro-
mos csatlakozás készül.

A konyhában ezen kívül még külön dugalj készül a 
hűtő és a páraelszívó részére, valamint 1 db dugalj a 
pult alatt is kialakításra kerül a mosogatógépnek. A 

lakások világítótestei nem tartoznak a lakások alap-
felszereltségébe, természetesen a hozzájuk tartozó 
vezetékezés elkészül. Az erkélyek, loggiák, teraszok 
lámpatestei egységes megjelenésűek.

A vevők által beépítésre kerülő elektromos tűzhe-
lyek részére háromfázisú csatlakozási lehetőség lesz 
biztosítva. 

Az egyes lakások elektromos mérőórái az adott szint 
közösségi terében, egy mérőszekrényben kerülnek 
elhelyezésre.

A közösségi területeken jellegüknek megfelelő vé-
dettségű lámpatestek kerülnek elhelyezésre.

ELEKTromoSSáG, GYEnGEárAmú 
rEnDSZErEK:
Telefon, hálózati adatátvitel és Internet részére ter-
vezünk belső felszálló kábelhálózatot UTP Cat5e ká-
belekkel, a multimédia szolgáltatói csatlakozó szek-
rénytől a gyengeáramú átmeneti szekrényeken ke-
resztül, a lakások gyengeáramú csatlakozó doboza-
ihoz és onnan a falicsatlakozókig sugaras kábelkiépí-
tésekkel. A tervezett hálózatok alkalmasak analóg, 
digitális, DSL jelátvitelre, telefon és IPTV szolgáltatá-
sok részére. Internet és multimédia csomagszolgál-
tatások elérhetők telefonhálózaton és KTV hálózaton 
keresztül egyaránt.

Kábel TV hálózat a lakásokig Rg6 osztályú 3xi árnyé-
kolású koax kábelek épülnek csillag hálózatképpel. 
A lakásokon belül a gyengeáramú csatlakozó dobo-
zoktól a végponti falicsatlakozókig sugaras kábelki-
építésekkel tervezünk a belső kábelhálózatot.

A riasztó hálózat nem alapfelszereltsége a lakások-
nak.

Kaputelefon (beléptető rendszer): Az elektromos 
zárral rendelkező lépcsőházi kapun történő bejutást 
felcsengetős, nyomógombos kaputelefon rendszer 
teszi lehetővé. A beléptetés (a kapuk nyitása) a la-
kásokból egyetlen gomb megnyomásával történik.

GAráZS:
Az épület két szintes teremgarázzsal épül, a gép-
kocsik a -1 és a -2 pinceszinten lesznek elhelyezve. 
A teremgarázst egy bejáraton keresztül szabványos 
rámpán lehet megközelíteni. 



A garázsok belmagassága az autók által használha-
tó területen: legalább 2,40 m (a közlekedési útvona-
lakon áthaladó gépészeti csövek miatt előfordulhat 
ennél kisebb belmagasság is, de az akkor sem lesz 
kevesebb mint 2,20 m!). A teremgarázs magasság-
korlátozása: 2,1 m.

A lakások belmagassága: 265 cm, melyből a meny-
nyezeti tömegfűtés további 3cm-t elvesz.

Az építész alaprajz szerinti méretek „nyers” méretek, 
vakolatlan falak közötti távolságot jelentik.

A lakások értékesítési területének számítási módja: 
az adott lakás kontúrján – határoló falak belső falél 
– belüli teljes terület pillérek és strangok nélkül.

A vevői adásvételi szerződésekhez csatolt műsza-
ki dokumentációk mérvadó sorrendje ellentmondás 
esetén: értékesítési tervlap, alkalmazott anyagok és 
szerkezetek leírás, kiviteli tervlapok, vevői változta-
tások általános feltételei, szintalaprajzok.

A kerületi főépítészi előírások értelmében az épü-
letre csak a társasház által meghatározott egységes 
megjelenésű árnyékoló szerkezetek helyezhetők el.

A Beruházó fenntartja a jogot magának, hogy a leírt 
anyagokat más, legalább azonos minőségű, vagy ér-
tékesebb anyagokkal váltsa fel!

Budapest, 2022. május 20.


