
 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

1145 Budapest, Amerikai út 37. alagsor 2. 

HRSZ: 32256/3/A/2 

 

Közműellátottság: 

1. Vízellátás:    biztosított  

Mellék fogyasztásmérő:    száma  állása   helye 

   739239/10      78   WC helyiség 

       

2. Elektromos ellátás: nem biztosított- kikötve 

Fogyasztásmérő: száma   állása   helye 

           9900046184             24754   Nagy helyiség 

Elektromos hálózat rossz állapotú, biztosítékok rosszak, cserélni kell. 

 

3. Gázellátás: nem biztosított, piros plombás fogyasztásmérő 

Fogyasztásmérő:              száma   állása  helye 

               1300917835                 0,2  Lépcsőház 

 

Berendezési tárgyak: 

 Fűtőkészülék: 1 db parapet gázkonvektor 

 Használati melegvíz termelő berendezés: 1 db 50 l-es villanybojler 

 WC berendezés (csésze, ülőke, tartály) : 1 db 

 Zuhanytálca csapteleppel: 1 db 

 Mosdó: nincs 

Nyílászárók: 

 Bejárati ajtó: Dupla egyszárnyú fa ajtó. 

 Belső ajtók: Fa szerkezetű egyszárnyú ajtó 1 db 

 Ablakok: 

o Egyszárnyú fa szerkezetű 2 db. 

o Kétszárnyú, fa szerkezetű 2 db. 

Beépített szekrény: 

 Kétszárnyú, polcos 2 db. 

 

 

 



Padlóburkolatok: 

 Helyiségben: Parketta. 

 WC helyiségben: Mázas kerámia  

 

Oldalfal burkolat: Csempeburkolat WC-ben és nagyhelyiségben. 

 

Helyreállítás műszaki tartalma: 

 

1. Helyiség: 

  Bejárati ajtó csere fokozott légzárású műanyag szerkezetű ajtóra. 

 Teljes parketta csere mázas kerámia burkolatra. 

 Vasbeton hálóval megerősített 10 cm vastag betonaljzat készítés burkolat alá. 

 Fa szerkezetű leválasztó fal elbontása. 

 Csaptelep leszerelés. 

 Vezeték elbontása. 

 Csempeburkolat bontása. 

 Beépített szekrény elbontása. 

 Ablakok passzítása, javítása, zárhatóvá tétele. 

 Oldalfal és mennyezet vakolat csere szigetelő vakolatra. 

 Oldalfal és mennyezet meszelése. 

 Ablakok mázolása. 

 

2. WC helyiség: 

 Zuhanyzó elbontása. 

 Zuhanycsaptelep leszerelése. 

 WC berendezés csere. 

 Nyomó és lefolyóvezeték csere. 

 Padlóburkolat csere mázas kerámia burkolatra. 

 1 db egyszárnyú ablak pótlás. 

 Ajtó csere. 

 Csempeburkolat csere 1,5 m magasságig. 

 Oldalfal és mennyezet vakolat csere szigetelő vakolatra. 

 Oldalfal és mennyezet meszelése. 

 

Általános feladatok: 

 Gázszolgáltatás helyreállítása, nem használt vezeték leágazás ledugózása. 

 Parapet gázkonvektor javítás, beszabályozás. 

 Szabványos elektromos mérőhely kialakítás, biztosíték és elosztótábla cserével. 

 Elektromos hálózat cseréje. 

 4 db II-es dugaszolóaljzat szerelés. 



 4 db 1ÁK kapcsoló szerelés. 

 1 db csengő szerelés. 

 4 db izzófoglalat izzóval szerelés. 

 Érintésvédelmi vizsgálat elvégzése, dokumentálása.  

 

 

 


