


Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Zsaluzás és állványozás 172133 1065300
Irtás, föld- és sziklamunka 0 227300
Síkalapozás 864762 457530
Helyszíni beton és vasbeton munka 1148827 1676616
Előregyártott épületszerkezeti elem 
elhelyezése és szerelése

868829 641420

Falazás és egyéb kőművesmunka 1973630 2627025
Ácsmunka 1751270 1745695
Vakolás és rabicolás 1143675 2893150
Szárazépítés 403488 228096
Tetőfedés 2373570 1004400
Hideg- és melegburkolatok készítése, 
aljzat előkészítés

1780365 1766432

Bádogozás 170775 63900
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 4489740 275600
Felületképzés 221338 1212295
Szigetelés 1576935 1095650
Elektromosenergia-ellátás, 
villanyszerelés

1850000 1283000

Épületgépészeti csővezeték szerelése 2720000 1600000
Összesen: 23509337 19863409
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 150040011
942

Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, 
párkány nélkül

40 m2 975 4250 39000 170000

2 150040011
983

Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó 
állvánnyal, 4,00 m magasságig, a fokok és 
lépcsőoldalak bezsaluzásával, fa zsaluzattal

17 m2 1399 7400 23783 125800

3 150120012
430

Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből 
mint munkaállvány, szintenkénti 
pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 
kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, 
munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² 
terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és 
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-
12,00 m munkapadló magasság között

405 m2 270 1900 109350 769500

Munkanem összesen: 172133 1065300
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 210020014
456

Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, 
terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, 
bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig

25 m3 0 650 0 16250

2 210030014
884

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli 
területen, gépi erővel, kiegészítő kézi 
munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. 
oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² 
szelvényig

30,3 m3 0 3500 0 106050

3 210080016
142

Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. 
fejtési talajosztályban

30 m3 0 3500 0 105000

Munkanem összesen: 0 227300
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
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összesen

Díj 
összesen

1 230030024
306

Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy 
gerendaalap készítése helyszínen kevert 
.....minőségű betonból C12/15 - X0b(H) - 16 
- F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsági 
modulussal

30,3 m3 28540 15100 864762 457530

Munkanem összesen: 864762 457530
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 310010035
034

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges 
vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás 
betonacélból, 4-10 mm átmérő között 
Bordás betonacél, tekercsben,  BSt500S  6 
mm

0,2 t 332550 299260 66510 59852

2 310010035
075

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges 
vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás 
betonacélból, 12-20 mm átmérő között 
Bordás betonacél, szálban, B60.50  16 mm

0,5 t 325000 1910038 162500 955019

3 310011237
242

Hegesztett betonacél háló szerelése 
tartószerkezetbe FERALPI 8N2020 építési 
síkháló; 6,00 x 2,40 m; 200 x 200 mm 
osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50

0,268 t 269670 63810 72272 17101

4 310210049
902

Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, 
XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé 
képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú 
betonból, darus-konténeres technológiával, 
vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² 
keresztmetszetig C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - 
CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal

8,5 m3 28713 19377 244061 164705

5 310210053
842

Sík vagy alulbordás vasbeton lemez 
készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), 
XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé 
képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú 
betonból, betonszivattyús technológiával, 
vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság 
felett C25/30 - XC2 - 24 - F3 - CEM 32,5, 
m = 7,1 finomsági modulussal

3 m3 42412 5188 127236 15564

6 310210059
992

Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), 
XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé 
képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú 
betonból, helyszíni keveréssel, kézi 
bedolgozással és vibrátoros tömörítéssel 
C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 
6,6 finomsági modulussal

3 m3 28142 35054 84426 105162

7 310300062
366

Beton aljzat készítése helyszínen kevert 
betonból, kézi továbbítással és 
bedolgozással, merev aljzatra, 
tartószerkezetre léccel lehúzva, 
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé 
képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm 
vastagságig C8/10 - XN(H) - 24 - F2 - CEM 
32,5, m = 6,7 finomsági modulussal

11 m3 24337 23175 267707 254925

8 310300062
405

Beton aljzat készítése helyszínen kevert 
betonból, kézi továbbítással és 
bedolgozással, merev aljzatra, 
tartószerkezetre léccel lehúzva, 
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé 
képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm 
vastagságig C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - 
CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal

4,5 m3 27581 23175 124115 104288

Munkanem összesen: 1148827 1676616
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 3200223857
82

Előregyártott azonnal terhelhető 
nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 
áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 
kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 
elemekből vagy több elem  egymás mellé 
sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés 
elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
BAKONYTHERM 10 kerámia burkolatú 
nyílásáthidaló, 1,00 m, Cikkszám: ATH041

14 db 1800 3375 25200 47250

2 3200223857
94

Előregyártott azonnal terhelhető 
nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 
áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 
kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 
elemekből vagy több elem  egymás mellé 
sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés 
elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
BAKONYTHERM 10 kerámia burkolatú 
nyílásáthidaló, 1,25 m, Cikkszám: ATH042

17 db 2200 3375 37400 57375

3 3200223858
04

Előregyártott azonnal terhelhető 
nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 
áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 
kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 
elemekből vagy több elem  egymás mellé 
sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés 
elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
BAKONYTHERM 10 kerámia burkolatú 
nyílásáthidaló, 1,50 m, Cikkszám: ATH043

6 db 2650 3375 15900 20250

4 3200223858
21

Előregyártott azonnal terhelhető 
nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 
áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 
kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 
elemekből vagy több elem  egymás mellé 
sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés 
elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
BAKONYTHERM 10 kerámia burkolatú 
nyílásáthidaló, 2,00 m, Cikkszám: ATH045

6 db 3500 3375 21000 20250

5 3200223858
86

Előregyártott azonnal terhelhető 
nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 
áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 
kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 
elemekből vagy több elem  egymás mellé 
sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés 
elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
BAKONYTHERM 12 kerámia burkolatú 
nyílásáthidaló, 2,25 m, Cikkszám: ATH007

12 db 4000 3375 48000 40500

6 3200223859
01

Előregyártott azonnal terhelhető 
nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 
áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti 
kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló 
elemekből vagy több elem  egymás mellé 
sorolásával, a teherhordó falváll 
előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés 
elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett 
agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
BAKONYTHERM 12 kerámia burkolatú 
nyílásáthidaló, 2,75 m, Cikkszám: ATH009

12 db 4800 3375 57600 40500

7 3200300828
33

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre 
elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, 
csomóponti kötés nélkül, előregyártott 
kerámia burkolatú feszített vasbeton 
födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömegig 
POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton 
gerenda, 2,75 m

3 db 6200 4700 18600 14100

8 3200300828
45

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre 
elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, 
csomóponti kötés nélkül, előregyártott 
kerámia burkolatú feszített vasbeton 
födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömegig 
POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton 
gerenda, 3,00 m

16 db 6700 4700 107200 75200

9 3200300828
50

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre 
elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, 
csomóponti kötés nélkül, előregyártott 
kerámia burkolatú feszített vasbeton 
födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömegig 
POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton 
gerenda, 3,25 m

9 db 7290 4700 65610 42300

10 3200300828
62

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre 
elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, 
csomóponti kötés nélkül, előregyártott 
kerámia burkolatú feszített vasbeton 
födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömegig 
POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton 
gerenda, 3,50 m

2 db 7800 4700 15600 9400

11 3200300828
74

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre 
elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, 
csomóponti kötés nélkül, előregyártott 
kerámia burkolatú feszített vasbeton 
födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömegig 
POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton 
gerenda, 3,75 m

1 db 8500 4700 8500 4700

12 3200300828
86

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre 
elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, 
csomóponti kötés nélkül, előregyártott 
kerámia burkolatú feszített vasbeton 
födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömegig 
POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton 
gerenda, 4,00 m

2 db 8999 4700 17998 9400

13 3200300828
91

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre 
elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, 
csomóponti kötés nélkül, előregyártott 
kerámia burkolatú feszített vasbeton 
födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömegig 
POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton 
gerenda, 4,25 m

1 db 9490 4700 9490 4700

14 3200300829
01

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre 
elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, 
csomóponti kötés nélkül, előregyártott 
kerámia burkolatú feszített vasbeton 
födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömegig 
POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton 
gerenda, 4,50 m

3 db 10009 4700 30027 14100

15 3200300829
13

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre 
elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, 
csomóponti kötés nélkül, előregyártott 
kerámia burkolatú feszített vasbeton 
födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömegig 
POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton 
gerenda, 4,75 m

1 db 10564 4700 10564 4700

16 3200300829
25

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre 
elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, 
csomóponti kötés nélkül, előregyártott 
kerámia burkolatú feszített vasbeton 
födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömegig 
POROTHERM kerámia burkolatú vasbeton 
gerenda, 5,00 m

2 db 11120 4700 22240 9400

17 3200300829
42

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre 
elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, 
csomóponti kötés nélkül, előregyártott 
kerámia burkolatú feszített vasbeton 
födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömeg 
felett POROTHERM kerámia burkolatú 
vasbeton gerenda, 5,50 m

1 db 12232 5175 12232 5175

18 3200300829
54

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre 
elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, 
csomóponti kötés nélkül, előregyártott 
kerámia burkolatú feszített vasbeton 
födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömeg 
felett POROTHERM kerámia burkolatú 
vasbeton gerenda, 5,75 m

3 db 12787 5175 38361 15525

19 3200300829
66

Nagyüzemi előregyártású vízszintes 
tartószerkezeti  elem elhelyezése, előre 
elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, 
csomóponti kötés nélkül, előregyártott 
kerámia burkolatú feszített vasbeton 
födémgerenda elhelyezése, 0,08 t/db tömeg 
felett POROTHERM kerámia burkolatú 
vasbeton gerenda, 6,00 m

2 db 13345 5175 26690 10350

20 3200400830
45

Előregyártott béléstestek elhelyezése, 
kiselemes "kézi" födémekbe, szimplán 
kiosztott vasbeton gerendák közé, 15 kg/db 
tömeg alatt, égetett agyag-kerámia béléstest 
POROTHERM kerámia béléstest 60/17-es 
25x52x17 cm, 6,67 db/m²

89 m2 3153 2205 280617 196245

Munkanem összesen: 868829 641420
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1 330010089
011

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, 
égetett agyag-kerámia termékekből, 
nútféderes elemekből, 250 mm 
falvastagságban, 250x375x238 mm-es 
méretű kézi falazóblokkból, falazó, 
cementes mészhabarcsba falazva 
POROTHERM 25 N+F nútféderes kézi 
falazóblokk, 250x375x238 mm, M 1 (Hf10-
mc) falazó, cementes mészhabarcs

46 m2 6590 4550 303140 209300

2 330012886
606

Teherhordó és kitöltő falazat készítése, 
égetett agyag-kerámia termékekből, 
nútféderes elemekből, 380 mm 
falvastagságban, 380x250x238 vagy 
375×250×238 mm-es méretű kézi 
falazóblokkból, káva elem és feles káva elem 
felhasználásával, falazó, cementes 
mészhabarcsba falazva

380 m2 3800 5900 1444000 2242000

3 330110093
663

Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia 
termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm 
falvastagságban, 500x238x100 mm-es 
méretű válaszfallapból, falazó, cementes 
mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 
N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 
(Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs

71 m2 3190 2475 226490 175725

Munkanem összesen: 1973630 2627025
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1 350010108
313

Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben 
faragott (fűrészelt) fából, 0,021-0,025 m³/m² 
bedolgozott famennyiség között Fűrészelt 
gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.

270 m2 3490 3825 942300 1032750

2 350021673
806

Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es 
átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic 
(75m2) PP szövet alapú tetőfólia magas 
szakítószilárdsággal mérsékelten 
hővisszaverő felülettel, W1, Csz: 0205-
00015000

297 m2 220 360 65340 106920

3 350024721
603

Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, 
vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, 
vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es 
átfedéssel (ellenléc külön tételben 
számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal 
rögzítve URSA SECO 0,02 páraáteresztő 
fedési alátétfólia sd=0,02 m, 150 gr/m2, 
Cikkszám: 7043031

297 m2 840 275 249480 81675

4 350030108
704

Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő 
tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm

270 m2 665 950 179550 256500

5 350040108
960

Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt 
deszkával, hajópadlóval

110 m2 2860 2435 314600 267850

Munkanem összesen: 1751270 1745695
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1 360010110
776

Sima oldalfalvakolat készítése kézi 
felhordással, belső, vakoló cementes 
mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm 
vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló 
cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, 
felületképző (simító), meszes 
cementhabarccsal

545 m2 545 1810 297025 986450

2 360010111
115

Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, 
kézi felhordással, belső, vakoló cementes 
mészhabarccsal, sík vasbeton födémen, 1,5-
2,0 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, 
vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, 
felületképző (simító), cementhabarccsal

100 m2 569 3740 56900 374000

3 360010111
333

Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló 
cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, 
két rétegben, függőleges és vízszintes 
felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh5-
mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal

390 m2 770 2025 300300 789750

4 360010111
793

Homlokzatvakolat készítése 
nemesvakolattal, gépi felhordással, 
finomszemcsés, dörzsölt felülettel,  0,3 cm 
vastagságban meglévő alaprétegre Hs15-mc, 
felületképző, cementes mészhabarcs 
(nemesvakolat)

390 m2 1255 1905 489450 742950

Munkanem összesen: 1143675 2893150

10. oldal

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 390031535
272

Szerelt gipszkarton álmennyezet fém 
vázszerkezetre (duplasoros), választható 
függesztéssel, csavarfejek és illesztések 
alapglettelve (Q2 minőségben),  nem látszó 
bordázattal, 50 cm bordatávolsággal 
(CD50/27), 10 m² összefüggő felület felett, 1 
rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton 
borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 
12,5 mm HRAK 1250/2000, nóniusz 
függesztővel, Cikksz: 31307120

72 m2 5604 3168 403488 228096

Munkanem összesen: 403488 228096
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1 410030198
843

Kettősfedés húzott égetett agyag 
tetőcserepekkel, hódfarkú cseréppel, 41-45° 
tetőhajlásszög között, minden harmadik 
cserép rögzítésével TONDACH Hódfarkú 
kerámia alapcserép, 18x38 cm, Natur

270 m2 8791 3720 2373570 1004400

Munkanem összesen: 2373570 1004400
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1 420011239
261

Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése, 
ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy  
falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, 
mázas kerámialapból, 20x20 cm - 30x40 cm 
között, 30x30 cm-es 30x30 cm-es mázas 
kerámia átlagár

146 m2 3900 3825 569400 558450

2 420020223
001

Padlóburkolat készítése, mozaiklapból, 
ágyazó, meszes cementhabarcsba fektetve, 
20x20 cm-es

57,17 m2 3300 4950 188661 282992

3 420020223
025

Padlóburkolat készítése, mozaiklapból, 
ágyazó, meszes cementhabarcsba fektetve, 
30x30 cm-es

97 m2 3300 4950 320100 480150

4 420110223
665

Fal-, pillér és oszlopburkolat 
hordozószerkezetének felületelőkészítése 
beltérben, tégla, beton és vakolt 
alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és 
tapadóhíd felhordása egy rétegben 
MUREXIN LF 1 mélyalapozó

146 m2 255 180 37230 26280

5 420110225
016

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton 
alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés 
készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 
weber.niv profi önterülő aljzatkiegyenlítő, 
Kód: M635

97 m2 824 270 79928 26190

6 420110225
825

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése kültérben, hőterhelt 
felületen beton alapfelületen simító 
felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos 
rétegvastagságban Cemix 
NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, 
Csz: K00618001

57 m2 850 410 48450 23370

7 420410271
601

Újonnan készült aljzat kiegyenlítése 
rugalmas burkolat alá,  parketta és laminált 
padló úsztatott fektetéshez, (átlagos 
igénybevétel) szabványos cementesztrich és 
betonpadló felület előkészítése, 3 mm 
vastagságban weber.niv profi önterülő 
aljzatkiegyenlítő, Kód: M635 + weber.niv 
primer aljzatkiegyenlítő alapozó, Kód: 
G66020

98 m2 852 2250 83496 220500

8 420420289
126

Parkettafektetés, laminált padló 
(parkettapanel) úsztatott fektetése 
kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) 
ragasztás nélkül, hangszigetelt réteggel 
ellátva HDF alapú laminált parketta, 7 mm 
vastag, többféle színben

100 m2 4176 1260 417600 126000

9 420423835
904

Laminált padló fektetése (szegélyléccel 
együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta 
alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS 
alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 
cm, 2 mm vtg., Cikkszám: T14201

100 m2 355 225 35500 22500

Munkanem összesen: 1780365 1766432
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1 430020334
302

Függőereszcsatorna szerelése, 
félkörszelvényű, bármilyen kiterített 
szélességben, színes műanyagbevonatú 
horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline 
R 125 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, 
horganyzott acél + Elite bevonat, standard 
színben

25 m 3681 1260 92025 31500

2 430020335
842

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, 
bármilyen kiterített szélességgel, színes 
műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből 
LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű 
lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott 
acél + Elite bevonat, standard színben

18 m 4375 1800 78750 32400

Munkanem összesen: 170775 63900
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1 440010355
706

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos 
elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), MDF 
vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m 
kerületig Beltéri kazettás ajtó, mélyen 
üvegezhető, egyszárnyú, MDF tokkal, 
kilincs nélkül, 75x210 cm

5 db 63920 4950 319600 24750

2 440011250
863

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 
kihagyott falnyílásba, utólagos 
elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), 
hossztoldott fenyőfa ajtó, 6,00 m kerületig 
KIRÁLYFA PLUSZ hossztoldott fenyő 
beltéri ajtó UTH tokkal, üvegezhető, üveg 
nélkül lazúros, kilincs nélkül 90 x 210 cm

6 db 67000 4950 402000 29700

3 440111930
433

Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése 
előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, 
fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés 
nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 
5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM 
BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 
5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC 
profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 100 x  240 
cm

3 db 190400 11500 571200 34500

4 440121931
575

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 
fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 
kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül 
(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 
kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, 
bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-
nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 
70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, 
mérete: 60 x  150 cm

4 db 65000 11500 260000 46000

5 440121931
660

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 
fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 
kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül 
(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 
kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, 
bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-
nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 
70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, 
mérete: 120 x  150 cm

2 db 91700 11500 183400 23000

6 44-012-
1.1.2.6.1-
0167622

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 
fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 
kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül 
(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 
kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú 
vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló 
egyedi gyártású háromszög ablak 
FENSTHERM BRILL KNY-BNY ablak 
két oldalt toktoldó, 5 kamrás VEKA 
SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 
W/m2K, mérete: 250 x  150 cm

4 db 301130 11500 1204520 46000

7 44-012-
1.1.2.6.1-
0167625

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 
fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 
kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül 
(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 
kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú 
vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló 
FENSTHERM BRILL KNY-BNY ablak 
két oldalt toktoldó, 5 kamrás VEKA 
SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 
W/m2K, mérete: 200 x  150 cm

4 db 251130 11500 1004520 46000

8 440131933
492

Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése 
előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, 
fokozott légzárású erkélyajtó utólagos 
elhelyezéssel, tömítés nélkül 
(szerelvényezve, finombeállítással), 6,01-
10,00 m kerület között, ötkamrás, 
kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló 
bukó-nyíló FENSTHERM BRILL 
váltószárnyas nyíló-bukónyíló erkélyajtó, 5 
kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC 
profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 180 x  240 
cm

2 db 272250 12825 544500 25650

Munkanem összesen: 4489740 275600

15. oldal

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 470000450
370

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; glettelés, hagyományos meszes 
glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú 
helyiségben, tagolatlan felületen

6,86 100 m2 2800 58680 19208 402545

2 470110456
316

Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-
diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett 
festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített 
alapfelületen, vakolaton, két rétegben, 
tagolatlan sima felületen SAKRET DFI  
diszperziós beltéri festék, fehér

686 m2 180 1000 123480 686000

3 470310513
725

Külső-belső fa-fém, műanyag, nemesfémek 
alap és fedőmázolása oldószeres 
zománcfestékkel, tagolatlan felületen 
Caparol Capalac Profi Compact speciális 
vastag zománcfesték, acél- és horganyzott 
acél hosszantartó védelmére, selyemfényű, 
fehér

110 m2 715 1125 78650 123750

Munkanem összesen: 221338 1212295
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1 48-002-
1.3.3.1-
0413351

Talajnedvesség elleni szigetelés; 
Padlószigetelés, két rétegben, minimum 3,0 
mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, 
aljzathoz foltonként vagy sávokban 
olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál és 
egymáshoz teljes felületű hegesztéssel 
fektetve EUROSZIG GRUND GV 3 mm 
(3,5 kg) homok (oxidált, üvegfátyol, 0 °C, 
80 °C, 2-2 %, 400/300 N/5 cm)

130 m2 660 1530 85800 198900

2 480070542
316

Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák 
közötti szigetelés fa vagy fém fedélszék 
esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot 
hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL 
Deltarock szigetelő éklemez, 1000x600x100 
mm

75 m2 2175 1440 163125 108000

3 480070542
362

Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák 
közötti szigetelés fa vagy fém fedélszék 
esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot 
hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL 
Deltarock szigetelő éklemez, 1000x600x200 
mm

75 m2 4349 1490 326175 111750

4 480073301
242

Külső fal; Hőszigetelések épületlábazaton 
vagy koszorún, ragasztva (rögzítés külön 
tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel 
AUSTROTHERM XPS Premium 30 SF 
extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 
lépcsős élkiképzéssel, 615x1265x 50 mm

45 m2 5513 1100 248085 49500

5 480074310
896

Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag 
elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton 
alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő 
padlószerkezetben, expandált polisztirolhab 
lemezzel MASTERPLAST Isomaster EPS-
100 expandált polisztirol keményhab 
hőszigetelő lemez 1000x500x50 mm, 
Cikkszám: 0501-10005000

200 m2 1800 2800 360000 560000

6 480074466
970

Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó 
zsaluzatként alkalmazva, extrudált 
polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM 
XPS PLUS P extrudált polisztirolhab 
lábazati hőszigetelő lemez, egyenes 
élkiképzéssel, 600x1250x100 mm

50 m2 7875 1350 393750 67500

Munkanem összesen: 1576935 1095650
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1 71-002-2.1-
0211001

Épület villanyszerelési munkálatai 1 épület 1850000 1283000 1850000 1283000

Munkanem összesen: 1850000 1283000
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1 81-003-
1.1.1.1.1.1-
0243012

Komplett épületgépészeti szerelések 1 épület 2720000 1600000 2720000 1600000

Munkanem összesen: 2720000 1600000
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