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Bérlő által végzendő munkák műszaki leírása 

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 72. helyiség 

HRSZ: 31903/20/A/35 

 

Közműellátottság: 

1. Vízellátás: biztosított  

2. Mellék fogyasztásmérő:   száma  állása               helye 

962325/12               28   Bojler helyiség 

837010/12     1   Hátsó WC 

       

3. Elektromos ellátás: biztosított  

Fogyasztásmérő: száma   állása               helye 

   9900446946  160214   Üzlettér  

Elektromos hálózat jó, szerelvények részben leszerelve, cseréje szükséges, biztosítékok jók. 

 

4. Gázellátás: nincs, piros plombás mérő 

Fogyasztásmérő:       száma   állása               helye 

      

5. Fűtés: 1 db C40-es típusú kazán és hőleadók 

  

Berendezési tárgyak: 

• Fűtőkészülék: 

o 7 db radiátor, 

o 2 db csőregiszter fűtőtest, 

o 1 db hőtermelő kazán 

• Használati melegvíz termelő berendezés: 1 db gázbojler 

• WC berendezés (csésze, ülőke, tartály): 2 db 

• Zuhanytálca csapteleppel: 2db 

• Mosdó csapteleppel: 3 db 

• 1/1-es mosogató: nincs 

 

Nyílászárók: 

• Bejárati ajtó: Alumínium kétszárnyú ajtó 2 db, felhúzható biztonsági ráccsal 

• Portál ablakok: Műanyag egyszárnyú kívül felhúzható biztonsági ráccsal, 5 db 

• Udvar felé fa szerkezetű: 2 db 

•  

Padlóburkolatok: 

• 3 db helyiségben: PVC,  

• Egyéb helyiségekben mázas kerámia. 

Oldalfal burkolat: Vizes helyiségekben csempeburkolat 
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Helyreállítás műszaki tartalma 

 

1. Üzlet helyiség: 

• 1 db mosdó csempézéssel marad 

• meglévő padlóburkolat marad 

• 5 m lábazat pótlása 

• oldalfalak, mennyezet, festés. 

 

2. Zuhany: 

• falnyílás felfalazása 

 

3. Ügyféltér: 

• lábazat burkolat pótlása 

• tisztasági festés mennyezeten, oldalfalon 

 

4. Közlekedő 

• lapburkolat + lábazat készítés 

• tisztasági festés mennyezeten, oldalfalon 

 

5. Raktár 

• falikút áthelyezése,  

• 1 db villanybojler felszerelése, vízvezeték, áram kiépítése 

• csempeburkolat készítése falikút körül 

• tisztasági festés mennyezeten, oldalfalon 

 

 

6. Közlekedő: 

• mosdó csaptelep csere 

• kézmosó szifon csere 

• padlóburkolat készítése 

• tisztasági festés mennyezeten, oldalfalon 

 

7. WC 

• WC komplett szerelése 

• csempeburkolat készítése 

• lapburkolat készítése 

• tisztasági festés mennyezeten, oldalfalon 

 

8. Raktár 

• meglévő festett mozaik lapra lapburkolat készítése, lábazattal 

• tisztasági festés mennyezeten, oldalfalon 
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• Közlekedő felőli falnyílás felfalazása 

 

9. Ügyféltér 

• lábazat burkolat pótlása 

• tisztasági festés mennyezeten, oldalfalon 

 

10. Közlekedő 

•  lábazat pótlása 

• 7-es WC és 12-es iroda helyiség felé, falnyílás befalazás, vakolás 

• tisztasági festés mennyezeten, oldalfalon 

 

11. Raktár 

• lapburkolat + lábazat készítés 

• tisztasági festés mennyezeten, oldalfalon 

 

12. Iroda 

• lábazat pótlása 

• tisztasági festés oldalfalon és mennyezeten. 

 

 

13.14.15. közlekedő, iroda, raktár 

• lábazat burkolat pótlása 

• beugróban mosdó elhelyezés 

• álló mosdó csaptelep elhelyezés 

• tisztasági festés oldalfalon és mennyezeten 

 

16. zuhanyozó 

• ajtó melletti hiányzó csempecsík pótlása 

• zuhanytálca pótlás 

• zuhany csaptelep pótlás 

• 120 l-es villanybojler pótlás 

• tisztasági festés oldalfalon és mennyezeten 

 
17.  WC 

• 1 db WC csésze pótlás, ülőkével 

• 1 db WC tartály pótlás 

• lábazat pótlása 

• tisztasági festés oldalfalon és mennyezeten 

 

18. Iroda 

• tisztasági festés oldalfalon és mennyezeten 
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Általános feladatok: 

• Villanyszerelés után érintésvédelmi vizsgálat elvégzése, megfelelő minősítésű dokumentum  

készítése. 

 


