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TÁRGYI LÉTESÍTMÉNY:  
 
 

BEJELENTŐ NEVE: 
 
 

KÉPVISELT GENERÁL KIVITELEZŐ: 
 
 

BEJELENTÉS DÁTUMA: 
 
 

BEJELENTÉS ELKÜLDÉS MÓDJA: 
info@garantajto.hu 
termeles@garantajto.hu 

VÁLLALKOZÓ: GARANT GLOBAL Kft. – GARANT Ajtó. 
 
 

 
BEJELENTŐ NYILATKOZATA 

 
A szerződött nyílászárók beépítéséhez szükséges munkaterület az alább leírt szakmai normák szerint 

rendelkezésre áll. 
 

BEÉPÍTHETŐ AJTÓTOK/db: 
 

db

 
BEÉPÍTHETŐ AJTÓLAP/db: 
 

db

 
 

A GENERÁL BEJELENTÉS AZ ALÁBBIAK ISMERETÉBEN TÖRTÉNT 
 
 

Építési munkaterület feltételei 
 
Ajtótokok beépítés A GARANT által leadott falnyílás méretek megléte. 

 
Ajtótokok beépítés Acél ajtótokok esetén befejezett vakolás, befejezett aljzatbetonozás, vagy 

befejezett, de kirekesztett aljzatbetonozás. 
 

Ajtótokok beépítés Fa ajtótokok elhelyezése esetén a végleges felfestés (vagy egy réteg falfestés) 
és a végleges aljzatburkolat megléte. 
 

  
Ajtólap beépítés Gipszkarton ajtótokokra történő ajtólap szerelés feltétele a gipszkartonos 

társkivitelező által szakszerűen beépített ajtótokok megléte, melynek alapelemei 
a méterszint tartása, a tokszárak függője, a szemöldök vízszintje, a szakszerű 
átló. 
 

Ajtólap beépítés A tokok végleges festésének megléte. 
 

Ajtólap beépítés Végleges aljzatburkolat (hidegburkolat, szőnyeg, egyéb burkolatok, 
burkolatváltó) megléte. 
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Technikai acél ajtóelem 
beépítés (tűzgátló, füstgátló 
hőszigetelt, stb) 
 

GARANT által leadott falnyílás méretek megléte. 

Technikai acél ajtóelem 
beépítés (tűzgátló, füstgátló 
hőszigetelt, stb) 

A GARANT által leadott falnyílásméret megléte. Fogadószerkezet megléte. 
Tűzgátló ajtóelem zártszelvény fogadószerkezetnél az előírt zártszelvény 
elburkolási rétegrend megléte. 
 

Technikai acél ajtóelem 
beépítés (tűzgátló, füstgátló 
hőszigetelt, stb) 
 

Vakolt falak esetén befejezett vakolás. 
 

Technikai acél ajtóelem 
beépítés (tűzgátló, füstgátló 
hőszigetelt, stb) 

FIGYELEM. A szükséges minimális szerelési hézag oldalanként 1cm, maximális 
szerelési hézag oldalanként 1,5cm! Ettől kisebb, vagy nagyobb szerelési hézag 
esetén tűzgátló ajtótok nem építhető be! Amennyiben a beépítést Megrendelő 
egyéb körülmények miatt elrendeli, abban az esetben a beépített tűzgátló ajtóra 
vonatkozóan a GARANT semmilyen felelősséget nem tud vállalni. 
 

 
 

A HIBÁS/TÉVES BEJELENTÉS KÖVETKEZMÉNYEI 
 
Amennyiben a fenti, építési munkaterületre vonatkozó feltételek a BEJELENTŐ által leírtak ellenére nem állnak 
rendelkezésre, és emiatt a beépítés nem kivitelezhető, vagy, Vállalkozó indokolatlan várakozási időre 
kényszerül, abban az esetben BEJELENTŐ (Megrendelő) kiszállási díjat, és állásidőt köteles fizetni.  
 
Állásidő rezsióradíja nettó: 14 500,-Ft / fő / óra. 
Napidíj  nettó: 80 000,-Ft/fő/nap 
Kiszállási díj nettó: 250,-Ft/Km 

 
 

 
BEJELENTŐ ALÁÍRÁSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aláírás, PH.  
GENERÁL KIVITELEZŐ KÉPVISELETÉBEN 

 

A nyomtatvány elektronikus elérhetősége: www.garantajto.hu  / kivitelezési nyomtatványok 

menüpont. 


