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MŰSZAKI LEÍRÁS 

1149 Budapest, Bosnyák tér 2. utcai helyiség (volt presszó) 

HRSZ: 31736 

 

Közműellátottság: 

1. Vízellátás:    biztosított 

Mellék fogyasztásmérő: nincs 

 

2. Elektromos ellátás: nem  biztosított 

Fogyasztásmérő: nincs 

 

3. Gázellátás:  nem  biztosított 

Fogyasztásmérő: piros zárógyűrűs 

száma   állása    helye 

0500654218  0    Hátsó közlekedő 

 

4. Fűtés: nem  biztosított, kazán hiányzik 

Berendezési tárgyak: 

• Fűtőkészülék:  

o Radiátor: 10 db 

o Csőfűtőtest: 5 db 

• WC berendezés (csésze, ülőke, tartály) : 3 db 

• Piszoár: 1 db 

• Mosdó: 3 db 

• Ventilátor: 2 db 

• Split kül-és beltéri klíma: 2 db 

Nyílászárók: 

• Bejárati ajtó:  

o Portálba épített egyszárnyú üvegezett fa szerkezetű: 1 db 

o Hátsó, egyszárnyú üvegezett, fa.: 1 db 

o Pincei lejárati fém ajtó: 1 db 

o Nyitható biztonsági rács 2 db. 

 

• Belső ajtók: 

o Fa ajtó egyszárnyú: 10 db 

o Fa ajtó egyszárnyú, párnázott: 1 db 
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• Ablakok: 

o Egyszárnyú, fa: 1 db 

o Kétszárnyú fa dupla ablak: 1 db 

o Portál ablak: 1 db 

o Vitrin ablak fa szerkezetű: 1 db 

o Ablakrács 2 db 

Padlóburkolatok: 

• Vendégtérben: Mázas kerámia 

• Félemeleti részen: Mázas kerámia 

• Hátsó helyiségben, közlekedőben: PVC 

• Hátsó helyiségben : Mázas kerámia 

• WC-ékben : Mázas kerámia 

• Pincében: Tégla, szőnyegpadló 

 

• Oldalfal burkolat: 

• Hátsó helyiségben: Csempeburkolat 

• Üzlettérben: Lambéria 

• Üzlettérben: Csempeburkolat 

• WC-ékben: Csempeburkolat  

• Pincében: Dísztégla és hangszigetelés szövet 

Helyreállítás műszaki tartalma: 

1. Üzlettér: 

• Bejárati ajtó csere felülvilágítóval, kétszárnyú portállal, vitrinnel, fokozott légzárású 

nyílászáróra.  

• Nyitható biztonsági rács karbantartása, beállítása, zárhatóvá tétele. 

• Csempeburkolat bontása. 

• Műanyag lambéria bontása. 

• Ajtó feletti műanyag lambéria bontása. 

• Bejárati beugróban fa lambéria bontása. 

• Padlóburkolat csere mázas kerámia burkolatra. 

• Lábazat készítése mázas kerámia burkolólapokból. 

• Fa válaszfal és átadópult bontása. 

• Fém pult bontása. 

• Split klíma kül- és beltéri egység bontása. 

• TV állvány bontása. 

• Szellőző ventilátor bontása, falazat pótlása. 

• Oldalfal vakolat csere. 

• Mennyezet vakolat csere 50%-ban.  

• Oldalfal és mennyezet meszelése.  
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2. Üzlettér 2.: 

• Műanyag lábazat bontása. 

• Szellőző ventilátor bontása, helyének falazat helyreállítása. 

• Mennyezet vakolat csere 50 %-ban. 

• Mennyezet deszkázat és nádszövet csere 50 %-ban. 

• Split klíma kül- és beltéri egység bontása. 

• Lapburkolat javítása 1 nm felületen. 

• Lábazat készítése mázas kerámia lapokból. 

• Falépcső járófelületének burkolása. 

• Oldalfal és mennyezet festése.  

 

3. Női WC: 

• WC berendezés (csésze, ülőke, tartály) csere. 

• Ajtó illesztése, passzítása, zárhatóvá tétele, javítása. 

• Ajtó mázolása.  

• Oldalfal (csempe felett) és mennyezet tisztasági festése.  

 

4. Női WC előtér: 

• Ajtó illesztése, passzítása, zárhatóvá tétele. 

• Ajtó mázolása 

• Padlóösszefolyó rács pótlása. 

• Álmennyezet pótlása. 

• Mosdó csere. 

• 10 l-es villanybojler szerelése. 

• Oldalfal (csempe felett) tisztasági  

 

5. Férfi WC: 

• WC berendezés (csésze, ülőke, tartály) csere. 

• Ajtó illesztése, passzítása, zárhatóvá tétele. 

• Ajtó mázolása.  

• Piszoár öblítőszelep pótlása. 

• Ajtólap pótlása, mázolása.  

• Oldalfal (csempe felett) és mennyezet tisztasági festése.  

 

6. Férfi WC előtér: 

• Mosdóhoz 10 l-es villanybojler szerelése. 

• Ajtólap illesztése, passzítása, zárhatóvá tétele. 

• Ajtó mázolása.  

• Oldalfal (csempe felett) és mennyezet tisztasági festése. 

 

7. Előtér: 

• Álmennyezet bontása. 

• Lapburkolat csere mázas kerámia burkolatra. 

• Lábazat készítése mázas kerámia lapokból. 

• Fa lambéria bontása. 
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8. Öltöző: 

• Ajtó illesztése, passzítása, zárhatóvá tétele. 

• Ajtó mázolása 

• Oldalfal vakolat csere 50 %-os mértékben. 

• Álmennyezet bontása. 

• Oldalfal és mennyezet tisztasági festése. 

 

9. Iroda: 

• Ajtó illesztése, passzítása, zárhatóvá tétele. 

• Ajtó mázolása. 

• Oldalfal vakolat csere 50 %-ban. 

• Salétrom elleni szigetelő vakolat készítése 1,5 m magasan. 

• Oldalfal és mennyezet tisztasági festése. 

 

10. Iroda 2.: 

• Ajtó illesztése, passzítása, javítása, zárhatóvá tétele. 

• Ajtó mázolása.  

• Álmennyezet bontása. 

• Oldalfal vakolat leverése. 

• Oldalfalon szigetelővakolat készítés körben.  

• Kétszárnyú ablak illesztése, passzítása, zárhatóvá tétele. 

• Ablak mázolása.  

• PVC burkolat bontása. 

• Lapburkolat készítése mázas kerámia lapokból. 

• Lábazat készítése. 

• Oldalfal és mennyezet tisztasági festése. 

 

11. WC: 

• Csempeburkolat csere. 

• Lapburkolat csere. 

• WC berendezés (csésze, ülőke, tartály) csere. 

• Mosdó csere. 

• 10 l-es villanybojler kiépítés. 

• Ajtó illesztése, passzítása, zárhatóvá tétele. 

• Ajtó mázolása 

• Ablak és biztonsági rács mázolása. 

• Oldalfal (csempe felett) és mennyezet tisztasági festése. 

 

12. Hátsó bejárati előtér: 

• Egyszárnyú ajtó csere fokozott légzárású ajtóra. 

• Ajtó mázolása 

• Ajtó előtti nyitható biztonsági rács illesztése, zárhatóvá tétele, mázolása. 

• Épületrész külső falazatán ajtó mellett szerkezeti repedés helyreállítása. 

• Álmennyezet bontása. 
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• Oldalfalról fa lambéria bontása. 

• Oldalfal és mennyezet tisztasági festése. 

 

13. Pince lejáró: 

• Ajtó illesztése, passzítása, zárhatóvá tétele. 

• Ajtó mázolása. 

• Mennyezet fa lambéria lazúrozása.  

• Oldalfalon homlokzatvakolat festése. 

• Lépcső gumiburkolat csere lépcső burkolólapokra. 

 

14. Pincei közlekedő: 

• Téglaburkolat tisztítása. 

• Homlokzatvakolat tisztítása. 

 

15. Pincében udvari kijáró: 

• Oldalfal és mennyezet vakolat leverése. 

• Téglafelület tisztítása, fugák tömítése. 

• Egyszárnyú vasajtó illesztése, passzítása, zárhatóvá tétele. 

• Oldalfal és mennyezet tisztasági festése. 

 

16. Pincei raktár: 

• Oldalfal téglafelület dörzsölése. 

• Falazati és fuga hiányosságok pótlása. 

• Padlóburkolat javítása betonozással, lapburkolat készítése mázas kerámia 

burkolólapokból. 

• Csempeburkolat bontása. 

• Vizes csatlakozó kiállások dugózása. 

• Fapolc bontása. 

• Fa mennyezet dizájn kialakítás bontása. 

• Szellőzőcső bontása. 

• Homlokzati vakolat festése. 

 

17. Pincei próbaterem: 

• Ajtóról hangszigetelő párnázat bontása. 

• Oldalfalról és mennyezetről hangszigetelő anyag bontása. 

• Szigetelt padlószőnyeg bontása.  

• Lapburkolat készítése 

• lábazatburkolat készítés 

• Ajtó illesztése, passzítása, zárhatóvá tétele. 

• Ajtó mázolása 

• Oldalfal és mennyezet vakolat leverése. 

• Oldalfal és mennyezet téglafelület dörzsölése, fugák javítása. 
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Általános feladatok: 

• Elektromos hálózat csere. 

• Biztosíték és elosztótábla csere FI relé beépítéssel. 

• Szabványos elektromos mérőhely kialakítása, elektromos szolgáltatás helyreállítása. 

• 40 db dugaszolóaljzat kialakítása. 

• 30 db 1 ÁK kapcsoló szerelés. 

• 30 db izzófoglalat izzóval kialakítás. 

• Elektromos szerelés után ÉV mérés elvégzése, megfelelő minősítésű dokumentum 

készítése. 

 

• Gázszolgáltatás helyreállítása, piros záró gyűrű eltávolíttatása. 

• Zárt égésterű gázkazán telepítése, rákötés meglévő fűtési hálózatra. 

• Kazánhoz illesztett kéménybélelés készítés. 

• Meglévő fűtési hálózat átmosása, beszabályozása. 

• Gáz biztonsági felülvizsgálat elvégzése, megfelelő minősítésű dokumentum készítése. 

 

• Utcai homlokzatról cégreklámok, hirdető berendezések leszerelése. 

. 

 


