
Tervezés

Faragjon le milliókat velünk már a tervezés fázisában!
  

Mi kivitelezéssel is foglalkozunk, így valós árajánlatot tudunk adni a teljes házra vagy egy-egy
választott műszaki megoldásra. Ha padlófűtést, tornyot, vagy nagy erkélyt szeretne, mi
megmondjuk annak külön többletköltségét, így a költségvetést is tervezhet nem csak házat. A
munka végén tőlünk energetikai tanúsítványt is kap, így rezsit is tervezhet velünk előre.

  Nálunk egy szép ház tervezése nem kerül többe mint egy átlagos házé.
  

Mi a különbség a jó tervező és a "rajzoló" közt? A tervező felteszi azokat a kérdéseket amivel
megtudja az Önök igényét, így olyan házat ad át amilyet szeretnének és meg is mondja
mennyibe fog kerülni.

  A tervezés menete
    
    1. Igények felmérése, előzetes költségvetés  
    2. Televálasztás (a vétel előtt Önkormányzati, Földhivatali egyeztetések)  
    3. Helységek és kapcsolataik felrajzolása (funkcionalitás meghatározása)  
    4. Stílus meghatározás  
    5. Energetikai tervezés  
    6. Alaprajzok, végleges változat elfogadása  
    7. Látványtervek, végleges változat elfogadása  
    8. Engedélyezési terv elkészítése, beadása  
    9. Szükség esetén kiviteli terv elkészítése  
    10. Szükség esetén kerítésterv, kerttervezés elkészítése  
    11. Szükség esetén tervezői művezetés/felelős műszaki vezetés / műszaki ellenőrzés
az építkezés során
 

  

    
    -  Telekválasztás   
    -  Funkcionalitás

  
    -  St í lus   
    -  Energetika   
    -  Alaprajzok

  
    -  Látványterv   
    -  Véglegesítés
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Tervezés

  
    -  Felelős műszaki vezetés   

  Egyszerűsített Épületvillamossági műszaki leírás
  Egyszerű bejelentéses tervekhez vállaljuk az ehhez megfelelő Épületvillamossági műszaki
leírást, más szóval az egyszerűsített elektromos leírást. Ennek díja nettó 65-90 ezer forint
között mozog. Amenniyben szüksége van ilyen épületvillamossági egyszerűsített
rendszertervre, küldje el a meglévő építész terveket, és kérjen ajánlatot.       Egyszerűsít
ett Épületgépészeti műszaki leírás
  Egyszerű bejelentéses tervekhez vállaljuk az ehhez megfelelő Épületgépészeti műszaki
leírást, más szóval az egyszerűsített gépészeti leírást. Ennek díja nettó 65-90 ezer forint között
mozog. Amenniyben szüksége van ilyen épületgépészeti egyszerűsített rendszertervre, küldje
el a meglévő építész terveket, és kérjen ajánlatot.       Fontos!:    

FELHÍVÁS AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉS 2019. OKTÓBER 24-I VÁLTOZÁSAIRÓL

  

Nem lesz kötelező az építési napló és változik az egyszerű bejelentés menet a maguk számára
építtetőknek.

  

Október 24-étől ha az építtető természetes személy és a saját lakhatását építi. nem kötelező az
e-napló vezetése.Ez csak a magánszemélyekre vonatkozik.

  

E-naplót  érdemes nyitni, hiszen az építési napló alkalmas hatósági vagy bírósági eljárásban

  

Október 24-étől minden egyszerű bejelentés az ÉTDR-ren keresztül történik majd. Ez minden
egyszerű bejelentésre vonatkozik, ezért az e-napló készenlétbe helyezése már
nem elég egyszerű bejelentésnek.

  

Ha  eltér a tervektől, nem kell majd külön bejelenteniük de a kiviteli dokumentáció a helyszínen
kell tartani.

  

Nem lesz kötelező a tervezői művezetés, és a felelősségbiztosítás sem.
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Tervezés

  

  

Az új szabályok csak az új bejelentésekre vonatkoznak  Aki már megtette a bejelentést, annak 
továbbra is az elektronikus építési naplóban zajlik minden, azt kötelező vezetni, továbbra is
kötelező a tervezői művezetés, a felelősségbiztosítás, és az eredeti dokumentációtól való
eltérést ugyanúgy be kell jelenteni, mint korábban.

  

Budapest, 2019. október 22.

  

Miniszterelnökség,
Építészeti és Építésügyi Helyettes ÁllamtitkárságF
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