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Feladó:  Méhes Renoszig Kft.     kelt:           

Címe:  1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 65.  iktató:       ………/2015/………  
Tel/fax: 212-2411; 225-8310     ügyintéző: Vaszary Miklós 

e-mail:  mehesrenoszig@gmail.com     oldalszám:  1 
 

Címzett:    TÁRSASHÁZ      mobil:   
Részére: Korodi Enikő       telefon:   

Címe:               fax:    
e-mail: korodieniko@gmail.com  
  

Tárgy:  Bp. II. Törökvész út 95 – 97. „E” és „F” épületre elkészített 

szakvélemény, szöveges kiegészítése 

 
 
Tisztelt Érintettek! 
 

 
A 2015. november 23-ai tervegyeztető tárgyaláson megbeszéltek szerint tárgyi épület 
járható-és nem járható tetőszigetelésének terveivel kapcsolatban az alábbiak rögzítendők: 

 
 Az Intézőbizottság egyhangú kérésére a műszaki javaslatban szereplő komplex az 

építményeket és az épületszerkezetek által határolt terek védelmét, hosszútávú 
megoldásból a belső oldali szigetelési- és szivárgó építési munkákat elhagytuk. 
Ugyanakkor felhívjuk a T. Lakóközösség szíves figyelmét, hogy látva a függőleges 

falszigetelések anyagminőségét, fel kell készülni, hogy idővel ez is okozhat 
beázásokat, ebből is származhatnak vízbeszivárgások.  

 
 
Jelen kiegészítés az elkészített dokumentáció szerves részét képezi. A részletes 

költségvetés kiírás és a helyszín megismerését követően egy felkészült kivitelező 
az adott munkát képes elvégezni. Természetesen a kiviteli munkát elnyerő 

kivitelezővel tervezői művezetés keretein belül a részletek egyeztethetőek. 
 
Budapest, 2015. december 4. 

 
  Tisztelettel: 

 
   Vaszary Miklós    Héra Gábor 
     Szigetelő szakmérnök   Szigetelő szakmérnök 

          Ügyvezető igazgató 
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