Az alábbi domumentum a Pannon Épít!m"hely Kft. oldaláról, a www.pannonmuhely.hu oldalról került
letöltésre.
A Pannon Épít!m"hely Kft. célkit"zése, hogy támogatást nyújtson költségmegtakarítást eredményez!
energetikai beruházásokhoz, ehhez számos további információt találhat a www.pannonmuhely.hu oldalon.

Teljeskör" szolgáltatást nyújtunk társasházak és családi házak építése,
valamint kereskedelmi ingatlanok kivitelezése során. Megrendel!ink igénye
szerint vállaljuk ezen ingatlanok szerkezetkész vagy kulcsrakész állapotú
építését.

Komplex energetikai tanácsadással állunk vállalati, egyházi, önkormányzati és
magán ügyfeleink részére, melynek keretében részletes m"szaki felmérésen
alapuló energetikai koncepciót és energetikai tanúsítványt készítünk.

Célkit"zésünk, hogy Megrendel!ink részére - a modern kor igényeinek
megfelel! - korszer" épít!anyagokból energiatakarékos épületek
gazdaságos kivitelezését biztosítsuk, optimális esetben energiahatékonysági
tanácsaink alapján. Generálkivitelez!i tevékenységünk során a családi házak,
társasházak építése energiatakarékos épít!anyagok felhasználásával és
korszer" technológiák alkalmazásával történik.

Munkánk során az üzemeltetés minden olyan területét vizsgáljuk, ami energia
megtakarítást
eredményezhet:
építészet,
gépészet,
villany,
víz,
energiabeszerzés és az emberi tényez!. Energiatakarékosságot
eredményez! javaslataink esetében beruházási költség, éves megtakarítás és
megtérülés számítással támogatjuk az optimális tulajdonosi döntés
meghozatalát, így Ön valóban a legkedvez!bb energetikai beruházást
valósíthatja meg.

A házépítés kalkulátor használatával online árkalkulációt készíthet a tervezett
családi ház vagy társasház becsült építési költségeire.

Energia kontroll
rendszerünk
megtakarítást
biztosít
az
adatok
elemezhet!ségével és az állandó tulajdonosi jelenlét megteremtésével.

Energiatakarékos építészet

Energiatakarékos megoldások

Pannon Épít!m"hely
generálkivitelezés üzletág
eladó ingatlanok
kapcsolat
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energiatudatos építészet
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referenciák
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falazatok
szigetelések
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szell!zéstechnika
további épít!anyagok

Energetikai tanúsítvány

Referenciák

tanúsítvány leírás · ár

referencia kivitelezések

Árkalkulátor
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el!zetes árkalkuláció

H!kamerás vizsgálat
h!kamera leírás · ár

Kalkulátor
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Pannon Épít!m"hely Kft. - Kapcsolat

Energetikai koncepció
mit nyújt?
energetikai tanácsadás
egyedi épület
intézményhálózat

Energetikai kontroll
mit nyújt?
adatgy"jtés
beavatkozás és szabályzás
belépés

Energetikai partnerség
mit nyújt?
elemzés és felügyelet
energetikai pályázatok

-111/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet
egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerül!
termékek kötelez! alkalmassági idejér!l
(2007.03.20-án hatályos állapot)
Az épületek min!ségének javítása érdekében - az érdekelt miniszterekkel és országos
hatáskör" szervek vezet!ivel egyetértésben - a következ!ket rendeljük:
1. § (1) A rendelet hatálya a lakóépületeket, a pihenés célját szolgáló épületeket, személygépkocsi tárolókat, igazgatási és irodaépületeket, szociális, egészségvédelmi, m"vel!dési és
oktatási épületeket, valamint ellátó és szolgáltató épületeket alkotó helyszínen készített vagy
el!regyártott szerkezetekre és berendezésekre (a továbbiakban: épületszerkezet) és az azok
létrehozásánál felhasznált egyes termékekre és anyagokra (a továbbiakban: termék) terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az ideiglenes jelleg" épületeket alkotó, valamint
az építési kísérletezési szerz!dés alapján kivitelezett épületeket alkotó - kísérlet tárgyát
képez! - épületszerkezetekre és termékekre.
2. § Az épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasznált termékek tartós használatra
rendelt dolgok.
3. § Az épületszerkezeteket és termékeket, valamint azok kötelez! alkalmassági idejét,
mint három évet meghaladó szavatossági igényérvényesítési jogveszt! határid!t (Ptk. 308. §)
a rendelet melléklete tartalmazza.
4. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Az építésügyi és városfejlesztési miniszter 16/1981. (VI. 3.) ÉVM rendelete e
rendelet kihirdetésével hatályát veszti.

Melléklet a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelethez

Kötelez! alkalmassági id! 10 év
Épületszerkezet / Termék
1. Teherbíróvá tett talajok
2. Alapozási szerkezetek
2.1
Égetett agyag alapfalelemek (tömör tégla, pillér tégla)
2.2
Terméskövek és épít!kövek
2.3
El!regyártott beton és vasbeton alapozási elemek (el!regyártott vb cölöpök,
alaptestek, talpgerendák stb.)
3. Teherhordó vázak
3.1
El!regyártott beton, vasbeton, acél, fa és alumínium teherhordó szerkezeti
elemek (oszlop, f!tartó, gerenda stb.)
3.2
Vázszerkezeti köt!elemek
4. Födémek (burkolatok, álmennyezetek, bevilágítók nélkül: a szerelt födémszerkezetek
kivételével)
4.1
Égetett agyag vázkerámia födémelemek
4.2
El!regyártott beton és vasbeton födémszerkezeti elemek (födémkitölt! elemek,
béléstestek, tálcák, födémgerendák, födémpallók, födémpanelek, erkélyelemek,
lépcs!elemek stb.)
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4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Acél födémszerkezeti elemek (gerenda elemek, trapézelemek, födémpanelek,
lépcs!elemek stb.)
Alumínium födémszerkezeti elemek (trapézlemez, födémpanel stb.)
Fa és faalapanyagú födémszerkezeti elemek (gerendák, födémpanelek stb.)
M"anyag födémszerkezeti elemek (födémpanelek stb.)
Kombinált (fa, faalapanyagú lemezek, azbesztcement-lemezek, m"anyag, fém,
gipsz stb.) födémszerkezeti elemek (födémpanelek stb.)
Födémszerkezeti köt!elemek
H!-, pára- és hangszigetel! anyagok, elemek

5. Fedélszerkezetek (fedélhéjazat, h!szigetelés stb. nélkül)
5.1
Fém, vasbeton és fa el!regyártott tet!szerkezeti elemek
6. Függ!leges teherhordó- és térelhatároló szerkezetek (burkolatok, felületképzések,
nyílászárók nélkül a szerelt küls! térelhatároló falszerkezetek kivételével)
6.1
Égetett agyag falazóelemek (téglák, falazóblokkok stb.)
6.2
Mészhomok falazóelemek
6.3
Termésk! és épít!k! falazóelemek
6.4
El!regyártott beton és vasbeton falszerkezeti elemek (falazó elemek és
blokkok, kis- és nagy falpanelek, térelemek, falkiváltók, lábazati elemek, fal
kéregelemek stb.)
6.5
Gázszilikát és kohóhabsalak falszerkezeti elemek (falazóelemek, falazóblokkok, falpanelek stb.)
6.6
Falszerkezeti köt!elemek
6.7
Homlokzati hézagtömít! anyagok
6.8
H!-, pára- és hangszigetel! anyagok, elemek
7. Szell!z!kürt!k, kémények (béléselemek nélkül)
7.1
El!regyártott könny"beton, beton és vasbeton kémény és szell!z!kürt! elemek
7.2
Fém és kerámia kéményelemek
7.3
Égetett agyag falazó elemek
8. Talajvíz és talajnedvesség elleni szigetelések
8.1
Bitumenes és m"anyag vízszigetel! lemezek
8.2
Ragasztó és vegyi anyagok
9. Épületgépészeti cs!vezetékek, talajba kerül! (a szabadon vezetett épületgépészeti
cs!vezetékek kivételével) vezetékek
9.1
Azbesztcement nyomócsövek, lefolyócsövek és cs!idomok
9.2
Kerámia csövek és cs!idomok
9.3
Acél és öntöttvas csövek és cs!idomok
9.4
El!regyártott beton és vasbeton csövek, cs!idomok és aknaelemek
9.5
M"anyag csövek és cs!idomok
9.6
Cs!- és csatornahálózati szerelvények (tolózárak, csappantyúk stb.)
10. Az építményhez szerkezetileg csatlakozó küls! létesítmények
10.1 El!regyártott beton és vasbeton támfaljárda-lépcs!elemek stb.
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Épületszerkezet / Termék
1. Tet!héjalások
1.1
Égetett agyag tet!fed! elemek (tet!cserép)
1.2
Azbesztcement tet!fed! elemek (pala, hullámpala)
1.3
Fémlemez tet!fed! elemek (horganyzott acéllemez, horganylemez, alulemez,
m"anyaggal bevont fémlemez)
1.4
Beton anyagú tet!fed! elemek (betoncserép)
1.5
H!szigetel! lemezek, paplanok stb.
1.6
Páraszigetel! fóliák
1.7
Tet!kibúvók, felülvilágítók, hófogórács stb.
2. Válaszfalak
2.1
Égetett agyag válaszfalelemek
2.2
El!regyártott vasbeton válaszfalpanelek
2.3
Gázszilikát válaszfalelemek
2.4
Gipsz és gipszperlit válaszfalelemek
2.5
Egyéb alapanyagú válaszfalelemek
2.6
Kombinált anyagú (könny"szerkezetes) - szerelhet! vagy táblás szerkezet" válaszfalelemek
3. Csapadékvíz és használati víz elleni szigetelés
3.1
Bitumenes vízszigetel! lemezek
3.2
M"anyag vízszigetel! és burkoló lemezek, fóliák
3.3
Bevonatszigetel! anyagok
3.4
Tet!szigetel! habbevonatok
3.5
Ragasztóanyagok
3.6
Tet! és padló szerelvények (összefolyók, páraszell!z!k stb.)
4. Nyílászáró szerkezetek
4.1
Fa, fém, m"anyag és kombinált anyagú nyílászáró szerkezetek
4.2
Nyílászáró szerkezetek szerelvényei (zárak, vasalások, veretek stb.)
4.3
Üveg- és h!szigetel! üvegszerkezetek
4.4
Árnyékolók, elsötétít!k, zsaluk és rácsok
4.5
Beépítéshez felhasznált hézagtömít!, h!- és hangszigetel! anyagok
5. Szerelt térelhatároló fal- és födémszerkezetek, álmennyezetek
5.1
Könny"szerkezetes - általában kombinált anyagú - fal és födémszerkezeti
elemek (fal-, födém- és tet!elemek; álmennyezeti elemek, épít!elemek,
köt!elemek, h!szigetel! anyagok, hézagtömít! anyagok stb.)
6. Csapadékvíz elvezetés szerkezetei
6.1
Épületbádogos szerkezetek el!regyártott elemei és szerelvényei horganyozott
acéllemezb!l, horganylemezb!l, alulemezb!l, m"anyagból és
azbesztcementb!l
7. Vakolatok, burkolatok, felületképzések (a mázolás, a bels! falfestés, a meszelés és a
tapétázás kivételével)
7.1
Mázas és máztalan kerámia padló és falburkoló lapok
7.2
Égetett agyag burkoló téglák
7.3
Cementkötés" padlóburkoló lapok
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7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

Épít!kövek és burkolókövek
M"anyag padló és falburkoló lemezek és szegélyprofilok
Gumi padlóburkoló lemezek és szegélyprofilok
Azbesztcement burkoló lemezek
Fém burkoló lemezek és profilok
Fa és faalapanyagú burkolóelemek (parketták, falburkoló elemek, profilok stb.)
Lakások padlósz!nyegei
Üveg homlokzatburkoló elemek
Ragasztók és aljzatképz! anyagok
H!szigetel! m"anyag vagy szilikát alapú homlokzati bevonatok

8. Szabadon vezetett épületgépészeti cs!vezetékek, berendezések
8.1
Acél, m"anyag és azbesztcement nyomó- és lefolyócsövek, idomelemek és
köt!elemek
8.2
Cs!hálózati szerelvények (szelepek, tolózárak, csapok, csaptelepek,
csappantyúk, légtelenít!k, légbeszívók, kondenz-edények, gyorss"rít!k, torlók,
szabályozók, b"zelzárók, zsírfogók, homokfogók stb.)
8.3
UNIMAG vizes blok
8.4
Lakás berendezési tárgyak (mosdó, falikút, kiönt!, fürd!kád, zuhanytálca,
mosogató, WC-csésze, öblít! stb.)
8.5
F"tési berendezési tárgyak (öntöttvas-, acéllemez és alumínium radiátorok,
konvektorok, h!termel! berendezések, h!cserél!k, melegvízkészít!
berendezések, tágulási tartályok, h!mérséklet- szabályozók, gázt"zhelyek stb.)
8.6
Szemétledobó-berendezésekhez tartozó csövek, idomok, a ki- és beönt!
nyílások szerkezetei, tisztító berendezések
9. Klíma és szell!z! berendezések
9.1
Légcsatornarendszerek elemei (befúvó-, kifúvó- és elszívó szerkezetek)
9.2
Klímaberendezések, klímakonvektorok, ventilátorok stb.
9.3
Hangcsillapító berendezések
9.4
Leveg!tisztító berendezések
10. Elektromos tápvezetékek, jelz! vezetékek, hálózatok
10.1 M"anyag szigetelés" vezetékek
10.2 Véd!csövek és dobozok
10.3 Elosztó, csatlakozó és biztosító táblák
10.4 Kapcsolókés és csatlakozó aljak
10.5 Lámpatestek és foglalatok
10.6 Elektromos motorok
10.7 Felcsenget! berendezések, kaputelefonok és központi antenna rendszerek
10.8 F!elosztó berendezések és szintleágazó szekrények
10.9 Elektromos vízmelegít!k és t"zhelyek
11. Villámvédelem
11.1 Felfogók, bevezet!k és földel!k
12. Felvonók
12.1 Személyfelvonó-berendezések és tartozékaik

