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I. Általános műszaki leírás 
 
 
1.1 A bérlemény helye, a bérlő kialakítási igénye: 
 
Az ingatlan Budapest XX. kerületben, az 1203 Budapest, Ady Endre utca 68-70 területen 
fekszik. Jelenleg Digi ügyfélszolgalatként funkcionál. 
A DIGI Kft. ügyfélszolgálati irodaként, valamint üzletként szeretné tovább működtetni 
illetve felújítani a bérleményt. 
A következő funkciókat szeretnék felújítani : 
- Szolgáltatás értékesítési pont 
- Eladó-bemuatató tér 
- Pénztár 
 
1.2 Jelenlegi állapot : 
 
A bérlemény jelenleg ügyfélszolgalatként funkcionál. 
Alapterület : bruttó 97m2  
Eladótér: 40m2, Belmagasság : 2,57m (kazettás álmennyezet also síkja, színe fehér) 
Raktár: 33.38m2, Belmagasság : 2,57m (kazettás álmennyezet also síkja, színe fehér) 
Iroda: Belmagasság : 2,57m (kazettás álmennyezet also síkja, színe fehér) 
WC: Belmagasság : 2,70m (monolit álmennyezet alsó síkja, színe fehér) 
 
A falazat kivitelezése gipszkarton vagy betonfal festhető ill. tapétázható felülettel, a 
tűzoltó-hatósági és statikai követelményeknek megfelelően. 2 x 2 rétegű 10 cm –es 
bordázattal kiépítve, mindösszesen 15 cm vastagon. Szigetelés kőzetgyapot, vagy 
üveggyapot.  
Tűzszakasz határoló fal esetében, hatóságilag előírt minősítéssel rendelkező anyagok 
használata.  
Nyílászárók : Üvegezett portál található az eladótér illetve a raktár bejáratánál és fix 
üvegezett portál található az irodánál. A jelenlegi nyilászárók állapotukat tekintve teljes 
mértékben megtartandóak. 
Padlóburkolat : A jelenlegi burkolat krém színű padlócsempe. Az eladótér, a pénztárhoz 
vezető előtér meg a pánztár részen cserélendő. 
Falak : A pillérvázas épületben a helyiség határoló falai tégla és tüzgátló gipszkarton 
falazat, valószínűleg kőzet, vagy üveggyapot hangszigeteléssel. (Feltárás nem történt.) 
A falak fehérre festett felületűek. 
Világítás és gépészet : A helységben általános megvilágosítását az álmennyezet síkjába 
beépített lámpatestek biztosítják. Az elktromos hálózat az irodai funkciót kiszolgálja. 
A fűtést egysoros komapakt gáz radiátorok biztosítsák. A hűtést meg oldalafali split klíma. 
Mind a radiátorok mind a split klíma egységek igénytől függően cserélendőek, 
elhelyezésük megtartandó.  
Víz-csatorna : A vizes helyiségek jelenleg a raktár illetve a mellékhelyiségben található, 
felújitás során nem változik. 
 
 



1.3 Észrevételek a felmérés során: 
 
A bérlemény felújításra szorul az új Digi arculatnak megfelelően. 
A álmennyezet átépítésre szorul, magssága nem változik. A jelenlegi kazettás 
álmennyezet monolit álmennyezetre cserélve. A padlóburkolatot cserélni kell.  
A helyiség átalakítása – a tervezett funkciók figyelembevételével, - a DIGI arculatának 
megfelelő eszközökkel, az arculatnak megfelelő anyag és színhasználattal javasolt. 
A világítás az új funkciónak megfelelően áttervezésre szorul. 
 
 
II. Kivitelezési tervdokumentáció 
 
 
2.1 Berendezés terv: 
 

A Digi Store üzletek berendezésének koncepciója egy olyan teret létrehozni ami 
funkcionális szétválasztást hozzon létre az ügyfelek és az ügynökök illetve a pénztárosok 
között. Nyílt téren belül külömböző ’’szigetek’’ hangsulyozzák az üzlet funkcióit. Az 
üzleten áthaladva külömböző kiállító standok lesznek kialakítva telefon, táblagép illetve 
laptopok tesztelésére adnak lehetőséget. Ezeket a kiállító standokat vertikális úgynevzett 
’’harang’’ elemek jelőlik. Ezek az elemek belső LED világítást kapnak, a mennyezethez 
függesztendőek. A harang szerű elemek között megjelennek a ’’felhő’’ nevet viselő 
mennyezeti világító testek. Ezek az absztrakt fém elemek mennyezeti díszitőelemként 
szolgálnak és kitöltik a teret a mennyezeti lógatott világító testek között. Ezek a világító 
testek üvegbúra borítást kapnak.  

Funkcionálisan három részre lehet felosztani az üzletetet. Az első az eladótér ahol 
helyet kap a promoter és az ügynökök. Az ügyfelek számára kialakított várakozó jelen 
van ezen a téren belül. Ezt követően a pénztár részére kialakított tér a következő ami a 
bejárattal szemben helyezkedik el. Értelemszerűen ez az előtérből nyílik ami raktárként 
is használandó.  
 
2.2 Kivitelezés: 
 

A kivitelezés során az épület szerkezeti elemei nem lesznek modosítva. A 
kivitelezést a bontási munkálatokkal lesznek megkezdve. A bontási munkálatok több 
lépésben lesznek megoldva: 
- meglevő kazettás mennyezet bontása 
- megelevő padlózat bontása 
 
Tervezett alapterület : bruttó 40m2, Eladótér: 30.45m2, magasság: 2.60m, Pénztár: 
5.72m2, magasság: 2.50m, Előtér: 2.71m2, magasság: 2.50m  
 
 
 
 
 



2.3 Anyaghasználat: 
 
 A meglevő padlózat bontása után világos szürke ''Casalgrande serie Architecture 
Medium Grey 45x90 cm'' típusú padlócsempe borítást kap. Az ügynökök asztalánál a 
padlózat 50 x 50 cm feldarabolt rövid szálú padlószönyeg borítást kap. A péztár emelt 
padlozata világoszürke ''Quartz 99'' típusú padlószönyeg boritást kap. Az eladótér illetve 
a péztár előtere, ’’Ortanna Gray 60x30 cm” lesz borítva. 
 Az válaszfalak és térosztó falak nem teherhordó, hanem önhordó belső 
gipszkarton falszerkezetek, amelyek segítségével a rendelkezésre álló belső teret 
különálló helyiségekre oszthatjuk. A javasolt gipszkarton falszerkeztet ásványgyapottal 
lesz kitöltve. A falak festése után MDF szegőléc kerül külömböző színben illetve 
méretben a fal színéhez igazítva. A fal felületek két árnyalatú szürke festést (világos 
szürke - RAL 7038, sötét szürke - RAL 9017), egy mintázott kék festést, illetve ragasztott 
fototapétát kapnak. 
 A jelenlegi ’’Digi’’ feliratú fényreklám cserélendő, elhelyezése  nem változik. A 
javasolt fényreklám alucobondból készül áttetsző átmenetes kék fóliával takarva. A Digi 
domborított felirat áttetsző plexglass-ből keszül világosszürke áttetsző foliával takarva 
ami belső LED világítást kap. 
 
III. Villamos kivitelezési műszaki leírás 
 
3.1 Általános leírás 
  
 A létesítmény villamos berendezéseinek műszaki megoldása megfelel a 
vonatkozó jogszabályoknak és az országos építési és eseti hatósági előírásoknak, 
környezetvédelmi és életvédelmi előírásoknak. A vonatkozó nemzeti szabványoktól való 
eltérés nem vált szükségessé. A tervezett villamos berendezések Magyarországon 
forgalomba hozott, minősített termékek. A tervezett műszaki megoldások nem teszik 
szükségessé a hivatkozott jogszabályokban meghatározottaktól való eltérést. 
 A tervezett elektromos hálózat a kor elvárásainak, műszaki színvonalának és a 
beruházó igényeinek megfelelően létesült, előtérbe helyezve a gazdaságos üzemeltetést, 
energiatakarékosságot, környezetvédelmet. 
 
3.2 Tervezési alapadatok 
 
 A kivitlezési munkálatok során helyszíni egyeztetés javasolt a Bérbeadó tehnikai 
képviselőjével, ahol betekintést kaphatunk a tervezett technológiáról, villamos 
felszereltségi igényről, szerelési módról és a villamos energiaellátásó lehetőségéről. 
Jelen műszaki leírás a fentiek figyelembe vételével készült. 
 
3.3 Villamos energiaellátás, energiaelosztás 
 
 A bérleményben egy új LEGARD típusú kapcsoló szekrény lett javasolva ami 
csatlakozik a meglevő fő kapcsolószekrényehez. A kábelkiosztás a szekrénytől a padózat 
illetve a gipsz karton falazat mögött rejtve lesz szétosztva a bérleményben. Minden 
áramkört kismegszakításos túláramvédelemmel lett ellátva, valamint csoportos 



áramvédő-kapcsolók lettek tervezve. A tápkábelek, védőcsövek és védőfelszerelések 
méretei a műszaki követelményeknek megfelelően lettek tervezve. 
 A bérleményben kizárólag réz vezetőerű, műanyag szigetelésű vezetékeket, 1,5 
mm2 kábelek lettek tervezve. Az épületben elsősorban aljzatba helyezett védőcsövekben 
javasolt a szerelése. A létesülő gipszkarton válaszfalakban javasolt a kiskábellel való 
szerelés. 
 A világítási kapcsolókat általában 1.3m, csatlakozó aljzatokat 0.3m magasságban 
lettek tervezve. 
 
3.4 Mesterséges világítás 
 
 A helyiségek általános mesterséges megvilágítása, a lámpatestek helye, 
mennyisége, típusa, illetve a fényforrások típusa szabványszrűen lettek meghatározva. 
A helyiségek megvilágítása gipsz karton mennyezetbe ágyazott spot típusú égökkel lettek 
felszerelve. Továbbá külömböző méretű függőlámpák lettek javasolva amelyek LED 
típusú égökkel használandóak. A pénztár résznél felszerelt Barrisol feszített áttetsző 
membran mögött LED csíkok javasoltak. 
 A bejárat fölött található áttetsző Plexiglass kompakt fóliával takart fényreklám 
belső LED megvilágítást kap NHXH 3x2,5 mm2 kábelezéssel. 
 
3.5 Gyenge áramú berendezések 
 
 Biztonsági rendszer: A bérlemény minden olyan helyiségben, ahol behatolás 
esedékes, passzív, fali, infravörös hullámú mozgásérzékelők és videókamerák lettek 
tervezve. A bérlemeny további biztonságáról riasztó billentyűzet, a péztár biztonsági ajtó 
ki és bejáratánál található kártya olvasó, tűzvédelmi főkapcsoló és a penztár bútorra 
szerelt riasztógomb gondoskodik. A riasztó központnak fix csatlakozása biztosítva van. 
 Informatikai rendszer: A bérlemény a megrendelő által megnevezett 
helyiségekben 2x-es strukturált adatátviteli UTP, UPS illetve CAT6 típusú kábelezés lett 
tervezve. Az aktív elem valamint a telefonos csatlakozás a pénztár előtérben található. Itt 
lehet az egyes vépontok részére az internetes kapcsolatot csatlakoztatni. 
 
3.6 Érintésvédelem 
 
 Az érintésvédelmi biztonság TN nullázással lett kialakítva, általános csatlakozó 
aljzatoknál Id>30 mA-es áram-védőkapcsolókkal kiegészítve. 
 A világítótestek fémvázai a saját kábelezéseikhez tartozó PE védőcsövekhez 
lesznek csatlakoztatva. 
 
3.7 Munka és tűzvédelmi leírás 
 

A munkavédelemről szóló 1993. XCIII. törvény szerint a munkavédelmi előírásokat 
maradéktalanul be kell tartani. Feszültség alatt munkát végezni szigorúan tilos! Minden 
munkavégzés megkezdése előtt meg kell győződni a tevékenységi rész megfelelő 
feszültségmentességéről. A munka megkezdése előtt biztosítani kell, hogy a feszültségre 
való visszakapcsolás az adott munkaterületen még véletlenül se fordulhasson elő. 



A belső halozat kiepiteset csak a pontos nyomvonal kijelolese utan lehet 
megkezdeni. Biztositani kell a megfelelő munkahelyet. 

Villamos berendezések létesítését, bővitéset, karbantartását, átalakjtását csak az 
arra szakképzett személy végezheti. A berendezések részleges, vagy teljes feszültség 
mentesítését az MSZ 1585:2009 előirasai szerint kell elvégezni. Villamos 
kéziszerszámokat, hordozható villamos berendezéseket, továbbá az ezekhez tartozó 
biztonsági transzformátorokat évenkent szakcéggel dokumentáltan felül kell vizsgáltatni, 
illetve minden használatbavétel előtt szemrevételezessel ellenőrizni kell. Villamos 
balesetek elsősegély nyújtási és mentési módjait szintén az MSZ 1585:2009 szabvány 
tartalmazza. 

A kivitelező a munkálatok megkezdése előtt köteles a terveket átvizsgálni, 
megismerni, és az esetleges vitás kérdeseket a tervezővel egyeztetni. 
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