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ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 

• Megrendelő neve … 
• Édesanyja neve … 
• Lakcím …  
• Tartózkodási hely  … 
• Személyigazolvány szám … 
• Adó az. szám  … 
• Telefonszám … 
• E-mail cím … 
 
 
A Vállalkozó neve:  Kp Sales House Kft 

• A Vállalkozó címe:  1027. Budapest, Bem József u. 9.  
• Központi telefonszám:  06-20/444-44-24 
• Központi e-mail cím:  info@kp.hu 
• Személyes kapcsolattartók:  ... 
• Felelős Műszaki vezető:  Szabó Tamás 
• Műszaki kapcsolattartó:  Szabó Tamás  
• Építésztervező:  Nagy Tamás 
• Statikus:  Kliszek Tamás 
• Talajmechanikus mérnökök: ... 
• Geodéziai mérnök: Dömötöri Szabolcs 
• Elválaszthatatlan 

mellékletek:  Építési kivitelezési szerződés, árajánlat, pénzügyi ütemezés, 
statikai leírás, alapozási terv, gyártmányterv, építésztervező által készített alaprajz, metszeti 
rajz, homlokzati rajz, 3D látványterv,  

• Statikai fal vázszerkezet:  Acél elemkészlet 
• Brand név:  EnergyFriendHome készház 
• Kivitelezési szint:  Műszaki tartalom szerinti készültség 
• Építkezés forrása:  100% önerő/Hitel Önerő *** 
• Tető fajta:  Magastető  
• Speciális alapozás:  Igen, kútalapozás, az alapozási terv alapján/nem *** 
• Telek megközelíthetősége:  Aszfalt/földút/behajtási engedély/súlykorlát/speciális*** 
• Közművek:  Építési áram: Van/nincs     Víz: Folyamatban/nincs *** 
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ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 

 
1. FAL, FÖDÉM ÉS TETŐSZERKEZET 

1.1. Külső falszerkezet:  140 mm széles „C” profil, 12 mm-es vízálló magnesium lap 
1.2. Az alsó szinten egy szigetelésvédő, támfal készül zsalukőből beton kitöltéssel. 
1.3. Belső teherhordó fal:  90 mm széles „C” és „U” profil, 15 mm OSB lap borítással 
1.4. Nem teherhordó belső fal: 75 mm széles „C” és „U” gipszkarton profil 
1.5. Tetőszerkezet típusa:  Lapostető és magastető *** 
1.6. Tető anyaga:  Acél trapézlemez, U és C profilokból /Fa *** 
1.7. Tetőfedés magastetős részen: PVC lapostető szigetelés/Terrán cserép *** 
1.8. Magastető esetén:  STANDARD/RUNDO/SINUS/COPPO *** 
1.9. Szín:  Megrendelés előtt 30 nappal kiválasztani 
1.10. Ragalja: Lambériázott/Vakolt, acél vázszerkezet, osb burkolattal *** 

 
2. HŐSZIGETELÉS 

2.1. Padló hőszigetelés:  Nem része az ajánlatnak 
2.2. Külső falak falakon kívüli hőszigetelése:  Nem része az ajánlatnak 
2.3. Külső falak falon belüli hőszigetelése:  15 cm Tűzálló Paroc kőzetgyapot, vagy 7,5 cm 

zártcellás PUR (választható) 
2.4. Belső falak hőszigetelése:  Főfal: 10 cm, válaszfal: 8 cm tűzálló Paroc kőzetgyapot 
2.5. Födém hőszigetelés:  35 cm kőzetgyapot  
 

3. VAKOLAT 
3.1. Külső dryvit vakolat:  Nem része az ajánlatnak 
3.2. Vakolat színkód:  
3.3. Lábazati vakolat:  Nem része az ajánlatnak 

 
4. NYÍLÁSZÁRÓK:  

4.1. Árnyékolástechnika:  Nem része az ajánlatnak  
4.2. Ablakok:  3 rétegű üvegezés, Brügmann Art Line/Softline Vekaplast *** 
4.3. Ablakok színe:  Gyári fehér/Egyoldalon/Kétoldalon színes, Szín: A 

megrendelő a beépítés előtt 6 héttel kiválasztja *** 
4.4. Bejárati ajtó:  1 darab, összesen 300 ezer forint áron kalkulálva 
4.5. Beltéri ajtók:  Nem része az ajánlatnak 

 
5. RÉTEGREND: 

5.1. Mennyezeti szigetelés:       30 cm kőzetgyapot szigetelés 
5.1.1. Lécváz:         3,5 x 5 cm-es ritkított lécváz a hőszigetelés tartására, párazáró 

fólia 
5.1.2. Vázszerkezet:        CD 60 vázszerkezet elkészítése 40 cm-es tengelytávolsággal 

15 cm-es függesztéssel 
5.2. Mennyezeti gipszkarton:  Nem része az ajánlatnak, mert a gépészet után szerelhető 
5.3. Külső fal rétegrend: OSB 3 burkolás kívül és belül, közötte 15 cm kőzetgyapot szigetelés, belső oldalon 

párazárás és egy réteg gipszkarton.   
5.4. Belső falak burkolása:  Összes falon, 1x1 réteg 12 mm-es gipszkarton.  
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6. VILLANYSZERELÉS: 

6.1. Falban futó vezetékek gégecsövei:  Az ajánlat része 
6.2. Erősáram:  Nem része az ajánlatnak  
6.3. Internet és telefon: Nem része az ajánlatnak 
6.4. Kábel tv: Nem része az ajánlatnak 
6.5. Riasztó kábelezés: Nem része az ajánlatnak 
6.6. Riasztó rendszer: Nem része az ajánlatnak 
6.7. Szerelvény család:  Nem része az ajánlatnak 
6.8. Világítótestek:  Nem része az ajánlatnak 
6.9. Redőny kábelezés:  Nem része az ajánlatnak 

 

7. FŰTÉSRENDSZER: 
7.1. Fűtés típusa:  Nem része az ajánlatnak 
7.2. Vizes helyiségek fűtése:  Nem része az ajánlatnak  
7.3. Egyéb helyiségek fűtése:  Nem része az ajánlatnak 
7.4. Hőmérséklet szabályozás:  Nem része az ajánlatnak 
7.5. Szabályozás típusa:  Nem része az ajánlatnak  
7.6. Klíma:  Nem része az ajánlatnak 

 
8. OKOSHÁZ VEZÉRLÉS: 

8.1. Fűtésrendszer vezérlés:  Nem része az ajánlatnak 
8.2. Világításvezérlés:  Nem része az ajánlatnak  
8.3. Zene szerver:  Nem része az ajánlatnak.  
8.4. Árnyékolás vezérlés:  Nem része az ajánlatnak 

 
9. VÍZVEZETÉKRENDSZER ÉS FÜRDŐSZOBA FELSZERELÉS: 

9.1. Csaptelepek:  Nem része az ajánlatnak  
9.2. WC rendszer és tartály:  Nem része az ajánlatnak 
9.3. WC fajansz: Nem része az ajánlatnak 
9.4. Mosdók:  Nem része az ajánlatnak  
9.5. Mosógép, mosogató: Nem része az ajánlatnak 
9.6. Fürdőkád/Zuhany:  Nem része az ajánlatnak 
9.7. Melegvízellátás: Nem része az ajánlatnak  
 

10. BÚTOROZÁS: 
10.1. Konyhabútor:  Nem része az ajánlatnak 
10.2. Szoba bútorok: Nem része az ajánlatnak 
10.3. Beépített szekrények:  Nem része az ajánlatnak 

 
11. KÜLSŐ MUNKÁK: 

11.1. Járda és gépkocsibeálló:  Nem része az ajánlatnak 
11.2. Kerítés építés: Nem része az ajánlatnak 
11.3. Támfalak építése: Nem része az ajánlatnak 
11.4. Telken belüli vízelvezetés: Nem része az ajánlatnak 
11.5. Kertépítés, füvesítés: Nem része az ajánlatnak 
11.6. Csapadékvíztároló: Nem része az ajánlatnak 
11.7. Drénezés:  Nem része az ajánlatnak 
11.8. Megmaradt föld elszállítása:  Nem része az ajánlatnak 
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11.9. Vezetékek kiépítése a háztól   
a csatlakozási pontig:  Nem része a szerződésnek 

11.10. Közmű hálózatfejlesztés: Nem része a szerződésnek 
11.11. Mérőóra és hely kialakítása: Nem része a szerződésnek 
11.12. Közmű rákötések:  Nem része a szerződésnek  

 
12. TAKARÍTÁS, HULLADÉKKEZELÉS, KONTÉNER: 

12.1. Takarítás:  Napi szinten 
12.2. Hulladék tárolás:  Big Bag zsák szelektív gyűjtés, havi szállítással 
12.3. Mobil toalett: Vállalkozó biztosítja 
12.4. Lakókocsi, vagy konténer:  Nem kötelező, de biztosíthatja a vállalkozó saját költségén 

*** a megvalósítandó megoldás aláhúzandó, a nem szükséges rész áthúzandó! 

 

 

STATIKAI VÁZSZERKEZET 

13. EnergyFriendHome acélszerkezetes falszerkezet:  
13.1. Az EnergyFriendHome készház falszerkezet gyári és helyszíni összeszerelése kizárólag a 

statikai előírások alapján elkészített gyártmánytervek alapján készül. 
13.2. A gyártmánytervek elkészítését a vállalkozó mérnöke végzi, melynek költségeit a 

vállalkozó magára vállalja. 
13.3. A teherhordó falszerkezetek tűzihorganyzott „ÉME” és „CE” engedéllyel rendelkező „C” és 

„U” profilokból állnak.  
13.4. A fal- és tetőszerkezet üzemi összeszereléssel készül, statikus által készített 

gyártmányterv és szerelési tervek alapján. 
13.5. Az építési helyszínen csak a falelemek összeállítása, valamint azok merevítése történik.  
13.6. A gyári szerelés rendkívül méretpontos beállítható kényszersablonokban készül, így nagy 

méretpontosság érhető el. 
13.7. Az „U” profilok kötése a fal „C” oszlopaival minősített lencsefejű önfúró csavarokkal 

történik.  
13.8. A belső teherhordó falak anyaga megegyezik a külső falakkal. 
13.9. A helyszínen a falszerkezet alá 2 réteg 4 mm-es bitumenes vízszigetelés kerül.  
13.10. Az „U” profilok az aljzatbetonhoz 12 mm-es fém dűbelekkel csatlakoznak, 60 cm 

távolságonként. 
13.11. A külső falszerkezetre 15 mm-es OSB lap kerül rögzítésre önfúró platócsavarokkal. 
13.12. (Értelemszerűen a rajz szerinti helyeken a földdel érintkező részeken zsalukő fal készül 2 

rétegű bitumenes, vagy egy rétegű PVC szigeteléssel) 
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FÖDÉM ÉS TETŐSZERKEZET, TETŐFEDÉS, BÁDOGOZÁS 

14. Födémszerkezet, tetőszerkezet és tetőfedés: 
14.1. Tűzihorganyzott C és U profilokból készített rácsos tartó tetőszerkezet a magastetős 

részeken, lécezés, fóliázás, ellenlécezés, cserepezés. 
 

15. Bádogozás:  

Maximum kivitel:  
15.1. Fehér ablakok 
15.2. Ereszrendszer, alu színtelen eresz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prémium és Hybrid kivitel 
15.3. Az ablakok keretei kívül – belül 

fóliázottak  
15.4. Az ereszrendszer Trifa gyártmányú. A 

színt az ablakkal együtt választja ki a 
megrendelő. 
 
 

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK, ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA, VAKOLATRENDSZER 

16. Külső nyílászárók:  
A  csatolt ablak konszignáció alapján készülnek és épülnek be az ablakok. 

Maximum kivitel:  
16.1. Brügmann Art Line acélmerevítéses, 

műanyag profilból készített ablakok 
hibás működésgátlóval szerelve 

16.2. Fokozott hőszigetelésű 3 rétegű 
üvegezés, U=0,6 W/m2K  

16.3. A bejárati ajtó acélmerevítéses, 
ötponton záródó műanyag 
designbetéttel ellátott szerkezet, mely 
a Magyar Biztosítók Szövetsége 
minősítésével rendelkezik.  

Prémium és Hybrid kivitel: 
16.4. Veka-Softline, acélmerevítéses, 

műanyag profilrendszerből készített 
egyoldalon fóliával színezett ablakok 
hibás működésgátlóval szerelve 

16.5. Középtömítéses profilrendszer 
16.6. Fokozott hőszigetelésű 3 rétegű 

üvegezés, U=0,5 W/m2K  
16.7. A bejárati ajtó acélmerevítéses, 

ötponton záródó műanyag 
designbetéttel ellátott szerkezet, mely 
a Magyar Biztosítók Szövetsége 
minősítésével rendelkezik.  
 

 
 

17. Vakolatrendszer: Nem része az ajánlatnak 
 

 

 

 



Kelt:	2019-03-29	 Oldalszám:	

 

www.kp.hu --- www.ujhazak.com --- www.csaladihazepites.com --- www.hybridhaz.hu  
Kp Sales House Kft.  Bemutatóterem: 1136. Budapest, Balzac u 21. / (Pannónia és a Balzac u. kerereszteződésében.) 

6 

18. Belső hőszigetelés:  
Magastető esetében: Paroc, 1100 Celsius hőmérsékletig tűzálló kőzetgyapot szigeteléssel szigetelünk. 

Maximum kivitel: 
18.1. Záró födém,  

mennyezet:    30 cm  
18.2. Külső falak:    15 cm 
18.3. Belső főfalak: 10 cm 
18.4. Válaszfalak:     5 cm 

Prémium és Hybrid kivitel: 
18.5. Záró födém  

mennyezet:    35 cm  
18.6. Külső falak:    15 cm 
18.7. Belső főfalak: 10 cm 
18.8. Válaszfalak:     8 cm 
18.9. Opcionálisan a fenti értékek 50%-os 

vastagsági méretében zárt cellás 
PURhab szigetelés is kérhető.  

 

BELSŐ HŐSZIGETELÉS, GIPSZKARTONOZÁS 

19. Álmennyezeti rendszer:  
19.1. A födémszerkezetre lézeres szintezéssel, akusztikus lengőkengyelekre függesztett dupla 

szerkezetű CD vázszerkezetből álmennyezetet készítünk. A vázszerkezet 60 mm-es 
vékonyfalú “CD” acélprofilokból készül. 

19.2. Az álmennyezet CD vázszerkezetére hőtükrös párazáró fóliát ragasztunk. A toldásoknál 
egymáshoz ragasztjuk a fóliát a tökéletesebb párazárás érdekében.  

19.3. Az álmennyezet kartonozását az ár nem tartalmazza 

 

 
20. Belső válaszfalak hőszigetelése és gipszkartonozása:  

20.1. A belső, nem teherhordó válaszfalak 75 mm-es acél vázszerkezetből készülnek. 
20.2. A végleges méretük 100 mm lesz, mivel 1-1 réteg gipszkartonozást kapnak oldalanként.  
20.3. A külső falszerkezetben és a belső falakban kőzetgyapot hőszigetelés készül.  
20.4. Az acélszerkezetre hőtükrös párazáró fóliát ragasztunk a belső oldalon.  
20.5. A külső fal belső oldalán két réteg gipszkarton burkolatot szerelünk. 
20.6. A gipszkarton lapok vastagsága 12,5 mm.  
20.7. A gipszkarton típusa: Rigips, vagy Knauf.  
20.8. A vizes helyiségekben a gipszkarton a mennyezeten és a falakon zöld páraálló 

kivitelezéssel készül. 
20.9. A falakban és a mennyezetben elhelyezett hőszigetelés roskadásmentes, ROCKWOOL 

Multirock, vagy PAROC 1100 C fokig tűzálló kőzetgyapot.  
20.10. A külső falak belső oldalára a párazáró fólia és a kartonozás közé gyalult 26 x 40 mm-es 

lécváz kerül rögzítésre, így a falszerkezet fóliázása nem kerül a gépészet miatt kivágásra, 
így nem sérülhet a párazárás. A későbbiekben pedig könnyebb a vezetékek utólagos 
elvezetése. 
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VILLANYSZERELÉS 

21. Villanyszerelés 
A teljes villamos rendszer nem része az ajánlatnak, ez alól a falakban futó gégecsövek a 
kivétel, mert a falakat zárni kell, így az elhelyezésre kerül a terveknek megfelelően. 
 

22.  Vízvezetékszerelés 
A beton alatti egy darab vízbeállást és a teljes beton alatti szennyvíz gerinc kiépítését 
tartalmazza az ár, de más vízvezetékrendszer nem része az ajánlatnak.  

 
23. Megjegyzések, szabályok:  

23.1. A jelen dokumentumban megadott összes ár bruttó ár. Az árajánlatunk 5%-os áfát 
tartalmaz! Viszont a jelen műszaki tartalomban taglalt árak a könnyebb érthetőség 
kedvéért a szerelvények, ajtók és burkolatok árainál 27%-os normal áfával lettek 
megjelenítve, azaz ebben az árban vannak kalkulálva a termékek. 

23.2. Az árajánlat dokumentum utolsó oszlopa kedvezményes ár. A kedvezményes ár abban az 
esetben érvényes, ha a Megrendelő a szerződés szerinti határidőre megfizeti a kiállított 
áfás számlákat. Egyéb esetben az adott számlára nem érvényes a kedvezményes árazás 
és a kedvezmény nélküli árral kell kalkulálni. Értelemszerűen a banki hitelből folyósított 
részek esetében a vállalkozó megérti a bank esetleges késedelmét, melyet felek 1-1 rész 
számla esetében kifejezetten a bank késedelme esetében maximum 20 napban 
állapítanak meg. Értelemszerűen a fizetési késedelem befolyásolhatja a kivitelezés 
véghatáridejét.  

23.3. Abban az esetben, ha túl hideg, vagy túlzottan meleg az időjárás, illetve sok csapadék 
vagy erős szél van, több feladat nem végezhető, így az ilyen leállások nem számolhatóak 
munkanapnak és kötbérrel sem sújthatók az ebből eredő esetleges késések. 

23.4. Természetesen kifejezetten a külső munkavégzésekre vonatkozik az akadályoztatás és a 
leállás,  

23.5. Betonozás nem végezhető – 1 Celsius alatt és esős időben sem. A betonozás akkor sem 
végezhető, ha az éjszakai hőmérséklet – 3 Celsius alá süllyedhet az időjárási 
előrejelzések alapján.  

23.6. Esős időben nem végezhető kültéri munka elektromos gépekkel balesetvédelmi okokból.  
23.7. Esős időben az szerkezetépítés sem végezhető munkavédelmi okokból, mivel elektromos 

gépekkel folyik a munkavégzés és áramütés kockázata áll fenn.  
23.8. Esős és havas, vagy jeges időben a tetőn nem végzünk munkálatokat munkavédelmi 

okokból.  
23.9. *** jelzés jelentése: A megvalósítandó megoldás aláhúzandó, a nem szükséges rész 

áthúzandó! 
23.10. Opció, opcionális szó jelentése: Az ár nem tartalmazza, de megrendelhető pótmunkaként. 

Megrendelő:          Vállalkozó:  


