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GAIAGAZA K�. 2100 Gödöllő, Zrínyi u. 29. 

 

 

Helyszín: (település)     

Tervezési program:       

 

X szintes, tégla/Isoshell/könnyűszerkezet falazatú, fafödémes/vasbeton 
gerendás/monolit födémes, lapos/magastetős épület 

 

E�ől eltérő műszaki tartalom, vagy hasznos alapterület változás esetén az árazást frissiteni kell!  

        

Egyszerűsite� bejelentéshez kötelező munkarészek:    

Vázla�erv + bejelentési dokumentáció (A+B)  

Á7utási idő:  30-60 nap     

Tervezési költség:  000.000 Ft     

Ez a dokumentáció szükséges az egyszerűsíte� bejelentéshez ÉTDR-ben, hitel/CSOK ügyintézéshez.  

BIZONYOS ESETEKBEN A JOGSZABÁLY SZERINTI TARTÓSZERKEZETI TERV MUNKARÉSZ (C2) MÉG AZ EGYSZERŰSÍ-
TETT DOKUMENTÁCIÓ KÖTELEZŐ RÉSZE! (lásd tervezési tájékoztató) 

Részletes, bővíte� kiviteli terv: 

Részletes kivitelezési dokumentáció (C)   

Á7utási idő kiviteli tervhez: 30 nap     

Tervezési költség:  000.000 Ft     

Ez a dokumentáció szükséges az építkezés megkezdésekor, a hőhídmentes és garantáltan a tervek szerint meg-
valósuló épülethez.    

Az egyszerűsíte� bejelentés dokumentációja nem tud kellően részletes lenni, egyszerűen fizikailag nem fér rá a 
tervlapokra a szükséges mennyiségű információ. 

Tervezői művezetés (D) 

Alkalmanként, kiszállással együ�:  0 Ft     

Javasolt alkalmak: kitűzés, alapozás, falazás 2x, koszorú/födém, tető, hőszigetelés. NEM KÖTELEZŐ, de ajánlo�! 

Telken belüli gépésze- szakági kiviteli tervek (E) 

Á7utási idő:  30-45 nap     

Tervezési költség:  0 Ft     

Ez a dokumentáció ajánlo�, de egy normális gépész kivitelező enélkül is boldogul (helyiségenkénI hőigény számí-
tás ado�), a szükséges konzultációkkal.  

        

 0.000.000 Ft  
Árajánlatunk 30 napig érvényes, ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

 

Referenciáink (látványtervek, képek, videók) a közösségi oldalainkon találhatók.  

Az általunk terveze� és művezete� épületek építéséről folyamatosan drónnal fotókat és videófelvéte-
leket készítünk (amennyiben lehetséges), melyet a megrendelő rendelkezésére bocsátunk.  

Gödöllő, 2019.11.01.  

TERVEZÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESEN (A+B+C):   

TERVEZÉSI AJÁNLAT 

300 m2 alaA egylakásos lakóépület építéséhez, bőví-
téséhez  

(saját ingatlan, saját lakhatás céljára) 



facebook: https://www.facebook.com/komkel/ 

facebook csoport: https://www.facebook.com/groups/KomKel/ 

youtube: h�ps://www.youtube.com/c/komkel  

instagram: https://www.instagram.com/komkel/ 

www.komkel.hu  iroda@komkel.hu  iroda@kiviteliterv.hu 

tel: +36-28/418-858  mobil: +36-20/526-2225 

2 
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A.) Vázla�erv: (szükséges idő: 15-30 nap)   000.000 Ft 

 3 db alaprajzi vázlat      

 homlokzaB vázlatok, modellmetszet     

 3D bejárás (külső és belső látványtervek)    

        

B.) Egyszerűsite� bejelentéshez szükséges dokumentáció (szükséges idő: 15-30 nap)  

 B1.) építészet:      

   000.000 Ft 

 Terveze� lakótér  m2 x 000 Ft= 000.000 Ft 

 Terveze� garázs  m2 x 000 Ft= 000.000 Ft 

     összesen:  000.000 Ft 

        

  Aláírólap tervjegyzékkel     

  Helyszínrajz M=1:200     

  Eltérő szintek alaprajzai M=1:100   

  Metszetek (2 db) M=1:100     

  Homlokzatok M=1:100    

  Építész műszaki leírás, idomtervek    

 

B2.) tartószerkezeB műszaki leírás (tervezési programban jelölt tartószerkezeB 
rendszerre) 00.000 Ft 

 B3.) GépészeB– és elektromos rendszerleírás  ingyenes 

 
B4.) HelyiségenkénB hőigény számitás Winwa�ban, előzetes energeBkai tanúsit-
vány) 00.000 Ft 

 B5.) Településképi véleményezés beszerzése, főépítészi konzultáció 00.000 Ft 

 B6.) Geodéziai felmérés (10%-nál nagyobb lejtésű telek esetén kötelező!) 0 Ft 

 B7.) Talajmechanika (bizonyos területeken kötelező)  0 Ft 

 B8.) Egyéb:       

        

 

Amennyiben a jogszabály előírja, az egyszerűsíte� bejelentés dokumentáció része kell 
legyen a C2.) pontban jelölt tartószerkeze- terv is!  

Ennek előírásait lásd a tervezési tájékoztatóban.  

   

   

        

     B.) összesen: 000.000 Ft 

Felmérési terv (bővítésnél)  

TERVEZÉSI ÁRAK RÉSZLETEZÉSE 

(A + B) 
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C.) Részletes kivitelezési tervdokumentáció (szükséges idő: 30-45 nap), gépészet és elektromos szak-
ágak nélkül 

 Egyszerűsite� bejelentési dokumentáción felül az alábbi munkarészek/tervek: 

 C1.) Építészet     000.000 Ft 

  Tetőfelülnézet M=1:50     

  Metszetek (6-8 db) M=1:50     

  Homlokzatok M=1:50 léptékben    

  Hőszigetelési homlokzaB tervek M=1:100 léptékben  

  SzerkezeB csomópontok M=1:10 léptékben   

  Lépcsőterv M=1:25 léptékben    

  Főfal és válaszfal falazási tervek M=1:50 léptékben   

  Nyilászáró és asztalos/lakatos szerkezetek konszignációs kiírása 

  Műszaki leírás    

  Tételes anyagkiírás építészet és staBka munkarészekre (excelben) 

  

Tételes árazo� és árazatlan költségvetési kiirás staBka és építészet munkanemekre 
(excelben) 

 C2.) tartószerkezeB terv (tervezési programban jelölt tartószerkezeB rendszerre) 000.000 Ft 

  Alapozási terv     

  Födémtervek     

  Monolit vasbeton szerkezetek tervei      

  TetőszerkezeB tervek    

  Vaskimutatás és vashajlítási lista    

  Műszaki leírás    

 C3.) KertészeB terv     0 Ft 

 C4.) Egyéb:     0 Ft 

     C.) összesen 000.000 Ft 

        

D.) Tervezői művezetés   

   művezetés/alkalom  00.000 Ft 

    kiszállás/alkalom  00.000 Ft 

     Összesen/alkalom:  00.000 Ft 

TERVEZÉSI ÁRAK RÉSZLETEZÉSE 

(C + D) 
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E.) Telken belüli gépésze- szakági kiviteli tervek (szükséges idő: 30-45 nap) 

 
Telken és épületen belüli gépészet, tervezési programban 
foglaltaknak megfelelő műszaki tartalommal 

 0 Ft 

 
 

Ivóvíz nyomvonal tervek telken és épületen 
belül   

  Szennyvíz nyomvonal tervek telken és épületen belül  

  Gázvezeték nyomvonal tervek telken és épületen belül  

  Fűtési rendszer tervei épületen belül    

  Hővisszanyerős szellőztető rendszer tervei épületen belül  

  Árazatlan költségvetési kiírás gépészeB munkanemekre (excelben) 

  Egyéb:       

        

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TERVEZÉSI ÁRAK RÉSZLETEZÉSE 

(E) 


