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 MŰSZAKI  
LEÍRÁS  

 

 1139 BUDAPEST, HAJDÚ U. 27.  HRSZ.:  
26085  

 
 
 
 ELHELYEZKEDÉS 

 
A Hajdú 23 társasház Budapest, XIII. kerület, Hajdú utca 27. szám alatt épül. 

Pinceszint + földszint + 6 emeleten 

- 93 lakás 
- 76 férőhelyes pinceszinti teremgarázs 
- 13 pinceszinti tároló 
- 17 földszint gépkocsi beállóhely 

lesz kialakítva. 

 
 
 

 ÉPÜLET  
 

Alapozás 
 

Az épület alapja cölöpalapozással, 40 cm vastag vízzáró lemezzel készül. 
 

Talajnedvesség elleni védelem 
 

Az alaplemez és a pincefalak vízzáró betonból készülnek, a fszt-i lábazatok modifikált bitumenes 
vastaglemez vízszigetelést kapnak. 

 

Épületszerkezet 
 

Az épület monolit vasbeton pillérvázas vasbeton födém rendszerű, vázkitöltő téglafalakkal készül, 
terv szerint. 

 
Betonminőség: 

 
- Sík lemezek, födémek: C25/30-XC1-16-F3 
- Oszlopok, falak: C30/37-XC1-16-F3 
- Gerendák: C25/30-XC1-16-F3 

 
Pilléreknél és pozitív sarkoknál sarokléc kerül elhelyezésre. 

 

Falazott szerkezetek 
 

Az épület homlokzati vázkitöltő falai Porotherm 30 N+F  téglából épülnek hőszigetelő habarccsal a 
felső 2 cm-en purhab kitöltéssel. 
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A lakás elválasztó falak SILKA 30-as hanggátló téglából készülnek. 
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A válaszfalak 10-es Ytong falazóblokkból készülnek. 
 

Előtétfalazatok – ahol szükséges - Ytong falazóblokkból készülnek. 
 

Hangszigetelés 
 

A lakáselválasztó, illetve a lakás és közös területek elválasztó falazatai SILKA 30-as hanggátló téglából 
készülnek 57 dB léghanggátlással. 

 

A nyílászárók hangszigetelő értéke 32 dB. 
 

A   födémek   lépéshang   szigetelése   1   réteg   hangszigetelő   réteg   beépítésével   készül   (   2,0cm 
Austrotherm AT-L2 22/20 terhelhető hő- és hangszigetelés, szegélyezve). 

 

Hőszigetelés, homlokzatképzés 
 

A pince feletti födém alatt 12 cm Rockwool CeilingRock szálas hő és hangszigetelő réteg készül. 

A teraszok felülről min. 12 cm zárt cellás (PIR) hőszigetelést kapnak. 

A  homlokzatokon  10  cm  Rockwool  Frontrock  MAX  E  szálas  hőszigetelés  készül,  vékonyvakolat 
üvegszövet háló erősítésű ragasztással, I-II. színcsoport. 

 
A  földszinten  és  az  I.  emeleten és  a  tervszerinti emeleti  részen  a  homlokzat  ragasztott  mészkő 
burkolatot kap 

 

Csapadékvíz elleni szigetelés 
 

A  zárófödémen  1,5  cm  műanyag  lemez  csapadékvíz  elleni  vízszigetelés  készül  teljes  felületen 
ragasztva 

 
Az erkélyek zárt cellás PIR szigetelést kapnak, valamint a burkolat alatt közvetlen kent szigetelés 
készül. 

 

A zöldtetőn 1,5 cm műanyag lemez csapadékvíz elleni vízszigetelés készül teljes felületen ragasztva és 
DÖRKEN paplan szivárgó. 

 
A teraszok szélén cseppentő él kerül kialakításra. 

 

Homlokzati nyílászárók 
 

Korszerű bukó-nyíló műanyag  ablakok,  erkélyajtók  kerülnek beépítésre, minimum 6 légkamrás, 3 
rétegű üvegezéssel, az üveg rétegek között argongázas töltéssel, U=0,88 W/m2K, belül fehér, kívülről 
antracit színű kerettel. A nyílászárók fölé redőny előkészítés kerül elektromos kiépítéssel. 

 

A külső ajtók alumínium szerkezetek, hőszigetelt lappal, maximum U=1,15 W/m2K. 
 

Beltéri nyílászárók 
 

A közös közlekedők ajtói alumínium szerkezetek, hőtechnikai és biztonságtechnikai 
követelményeknek megfelelő üvegezéssel. 
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Teraszok, erkélyek 
 

Az I-II-III-IV emelet erkélyek/teraszok burkolata I. osztályú 
fagyálló kerámialap, az V-VI emelet térkő burkolattal és rejtett 
csapadék csatornával épül 

 
Az  erkély  korlátok  acél szerkezetbe építetett  VPC betéttel  készülnek. 

 

Gépkocsi tárolás 
 

Az épület pinceszintjén teremgarázs kerül kiépítésre 76 gépkocsi beállóhellyel. 
 

A teremgarázs a Frangepán utca felől érhető el, a be- és kihajtás kétirányú rámpán történik, 
távirányítható  elektromos  garázskapun  keresztül.  A  rámpa  elektromos  fűtést  kap,  amely  a  téli 
napokon bekapcsol és a lefagyott útfelületről a jeget/havat felolvasztja a biztonságos közlekedés 
érdekében. 

 

A Hajdú utca felől további 17 db földszinti, fedett, zárt beállóhely érhető el. 
 

Felvonó 
 

Két darab személyfelvonó kerül kialakításra a pince és a 6. emelet között,  1 db 8 személyes és 1 db 
13 személyes 

 

Épületgépészet 
 

Az épület fűtését és nyári hűtését csúcsminőségű Samsung DVM-S rendszerű levegő – víz 
hőszivattyúrendszer biztosítja. A lakásokban a hőleadást Wavin aktív betonfödém rendszerű felület 
fűtési és hűtési rendszer végzi. 

 
A használati melegvizet az épület földszintjén elhelyezett korszerű magas hatásfokú, kondenzációs 
központi gázkazán és melegvíztároló biztosítja. 

 
Az ivóvíz és a melegvíz ellátás, valamint a fűtés hőmennyisége lakásonként külön leolvasható mérővel 
kerül kialakításra. 

 

Az épületen belül elszívó rendszer épül ki minden lakáshoz. 
 

Elektromosság 
 

Az épület lakásainak házi elosztói és a lakások elektromos fogyasztásmérői szintenkénti csoportokban 
kerülnek elhelyezésre. A teljes elektromos hálózat falban kerül kivitelezésre, vagy takartan szerelt 
védőcsövekbe húzott vezetékekkel készül, megfelelő biztonsági földeléssel, kivéve a pinceszintet, 
ahol kábeltálcákon vezetve, tárolókban falon kívül szerelve készül. 

 
A   közösségi   területek   (garázs,   közlekedők,   tárolók)   az   előírásoknak   megfelelő   védettségű, 
jelenlétérzékelőkkel vezérelt lámpatestekkel kerülnek felszerelésre. 

 
Az épületben kaputelefon rendszer működik, minden lakásból ajtónyitó funkcióval. 
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 LAKÁSOK 

Belmagasság 

A lakások belmagassága 2,69 méter, de szerkezeti és gépészeti okokból egyes helyiségek süllyesztett 
födémmel, álmennyezettel kerülhetnek kialakításra. 

 

Belső nyílászárók 
 

A  lakásbejárati  ajtók  3  ponton  záródó  MABISZ    minősítéssel  rendelkező  biztonsági  ajtók,  37  dB 
léghanggátlással. 

 
A belső ajtók MDF lap kivitelűek üreges forgácslap betéttel választható színben. 

 

Felületképzés 
 

Vakolt felületű falak kétszeri glettelést, kétszeri fehér diszperziós festést kapnak. 
 

Burkolatok 
 

A   lakáshoz   tartozó   burkolatok   megadott   kollekcióból   választhatóak,   kivéve   az   egységes 
teraszburkolatokat. 

 
Hidegburkolat a fürdőszobákban kb. 2 m magasságig (egész csempesorra kerekítve) valamint a WC- ben 
kb. 1,5m magasságig (egész csempesorra kerekítve) készül. Minden pozitív sarok alumínium élvédővel 
lezárásra kerül. A hidegburkolatok I. osztályú mázas kerámia lapburkolatok  6.000,- Ft/m2 értékhatárig. 

 
A lakószobákban I. osztályú laminált parketta burkolat készül, 8 mm vastag, 31-32 kopásállósággal, 
3.500,-Ft/m2 értékhatárig, melyek magadott kollekcióból választhatóak. 

 

Konyha 
 

Konyhabútor és a konyhában a falakon burkolat nem kerül elhelyezésre. 
 

A  konyhában  mosogatógép,  víz-,  és  szennyvíz  oldali  csatlakozás,  valamint  elektromos  főzőlap 
csatlakozás kerül kiépítésre. 

 

Fürdő 
 

Minden fürdőszoba helyiségben (vagy terven jelölt háztartási helyiségében) mosógép, elektromos-, 
víz-, és szennyvíz oldali csatlakozás kerül kialakításra. 

 

Csaptelepek 
 

Egykarú  króm,  kerámiabetétes  Hansgrohe  csaptelep  vagy  ezzel  egyenértékű  típusúak  kerülnek 
felszerelésre, mosdónál és kádnál automata leeresztővel. 

 

Szaniterek 
 

I. osztályú fehér porcelán színű kerámia mosdókagyló szifontakaróval. 
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I.  osztályú  mélyöblítésű,  hátsókifolyású,  függesztett  WC-kagyló,  fehér  porcelán  színben,  fehér 
ülőkével GEBERIT rendszerű rejtett WC tartály, kétfokozatú fehér nyomólappal. 

I. osztályú fehér színű acryl kád, elé falazással (a terveken szereplő helyeken) 

I. osztályú fehérszínű acryl zuhanytálca, kabinnal (a terveken szereplő helyeken) 
 

Fűtés és klimatizálás 
 

A lakásokban a hőleadást, hőelvonást Wavin aktív betonfödém rendszerű felület fűtési és hűtési 
rendszer végzi. A fűtés mennyezeten és padlóban elhelyezett hőleadó csőrendszer, a hűtést a 
mennyezeti rendszer végzi. A lakásokban kívánt hőmérsékletet az okos otthon rendszerrel 
összehangoltan falra szerelt okos termosztát vezérli. 

 
 

Légtechnika 
 

A konyhai szagelszívók gyűjtőcsatornás légtechnikai kürtőkbe kerülnek bekötésre. Elszívó berendezések 
kerülnek a fürdő és a belső terű WC helyiségekbe, kamra helyiségekbe. Működtetésük 
villanykapcsolóról, vagy a világítási kapcsolóról vezérelt egyedi, vagy késleltetett, vagy állandó üzemű 
elszívással, a gépészeti terveknek megfelelően. 

 

Elektromosság 
 

Minden lakószobában 3 db, nappaliban 4 db, konyhában 6 db (elszívó, hűtő, mosogatógép, +3db pult 
fölött), a fürdőszobákban 2 db (mosógép részére +mosdó mellé), és a közlekedőkben l db 230 V-os 
csatlakozóaljzat kerül elhelyezésre. A lámpa helyek száma 1 db minden helyiségben. Ezeken kívül a 
konyhában pultvilágítási kiállás, a fürdőszobában tükörvilágítás kiállás épül ki. Az elektromos 
szerelvények modern vonalvezetésűek és kiváló minőségűek. 

 

A lakások világítótestei nem tartoznak a lakások alapfelszereltségébe. 
 

A lakások 1x32 A elektromos teljesítménnyel rendelkeznek. Mely igény szerint később bővíthető 3x16 
amperre. Minden lakóhelyiségbe kiépül egy csillagpontosan szerelt CAT6 TVl telefon aljzat és egy 
ugyancsak csillagpontosan szerelt koax csatlakozó. 

 

Gyengeáram 
 

Minden lakóhelyiségbe csillagpontosan szerelt CAT6 TV, Internet és telefon csatlakozás épül ki. 
 

Okosotthon 
 

Minden lakás tartozéka 1 db Fibaro – vagy azzal egyenértékű – vezeték nélküli központi egység, 
amely okoseszközről vezérelhető. Tartozék továbbá 2 világítási kör vezérlését lehetővé tevő bővítő 
modul, 1db fali termosztát, 1 db nyitásérzékelő, 1 db mozgásérzékelő és 1 db okos dugalj. 

 
A rendszer további okosotthon funkciókkal kiegészíthető opcionálisan. 
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VEVŐI  VÁLTOZTATÁSI  IGÉNYEK  LEHETŐSÉG EI  
 

A Vevők külön kérésére és külön elszámolás alapján lehetőség van arra, hogy saját lakásukra 
vonatkozóan módosítási javaslatot fogalmazzanak meg, az eladó által megadott ütemterv szerint, 
amennyiben az 

 

- nem  érinti  az  épület  külső  építészeti  megjelenését  vagy  a  közös  használatú  területek 
megjelenését, 

- nem  érinti  az  épület  központi  berendezéseit  és  hálózatait  (pl.  elszívás,  fűtési  rendszer, 
kaputelefon-rendszer, lefolyórendszer stb.), 

- nem jár hátrányos következményekkel a lakásszomszédok vagy harmadik fél számára, 
- nem befolyásolja a műszaki ütemtervet, a technológiai folyamatokat, 
- nem ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal, szerződésekkel, és a jogerős építési engedély 

követelményeivel. 
 

A Beruházó fenntartja a jogot ezen igények elbírálására és Kivitelezők felé történő továbbítására. 

A Vevőnek lehetősége van az alábbi tételeknél a beruházó által megadott kollekcióból választani: 

- szaniterek 
- belső nyílászárók 
- lakáson belüli meleg burkolatok 
- lakáson belüli hideg burkolatok. 

 
 
 

A  vételi  ár  nem  tartalmazza  a  konyhabútort,  lámpatesteket,  fürdőszobai  felszerelési  tárgyakat 
(tükrök, szappantartó, WC papír tartó, stb), beépített bútorokat. 

 

 
 
 
 
 
 
 

A Beruházó fenntartja a jogot, hogy - beszerzési nehézségek, hatósági előírások, valamint egyéb műszaki 
szükségességből különösen indokolt esetben - a leírt anyagokat és szerkezeteket más, legalább azonos-
, vagy jobb minőségű anyagokkal, ill. szerkezetekkel váltsa fel. 


