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Tervezői nyilatkozat
(A 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelettel módosított

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján)

Alulírott Lóczi Béla tervező kijelentem, hogy az előlapon és a lábjegyzetben rögzített tervezé-
si feladatnál az általános és az eseti hatósági előírásokat megtartottam, a műszaki tervdoku-
mentáció  megfelel  a  tervkészítés  időpontjában  érvényes  vonatkozó  országos  és  ágazati 
szabványoknak. Az építészeti-műszaki megoldások megfelelnek az Étv. 31. § (1), (2) és (4) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési 
követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak. A betervezett építési termékek 
teljesítmény nyilatkozatára külön nem kerül sor, mivel csak EU-s, vagy hazai megfelelőségi 
bizonyítvánnyal rendelkező termékek lettek betervezve, és az egyes építési termékek egy-
egy konkrét termékkel kerülnek meghatározása.

A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem volt szükséges. A vonat-
kozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás nem kerül alkalmazásra. A tervezési fel-
adatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az ellenállások (teherbírás) meg-
állapítására  és  azt  a  tervezés  során  teljes  körűen  alkalmaztam.  A  tervrajzokat  az  MSZ 
1228/1-20 szabványsorozat előírásai betartásával készítettem.

A tervezett építkezésen keletkező bontási és építési hulladék mennyisége egyik csoportban 
sem éri el  a 45/2004 (VII.  26.)  BM-KvVM rendelet  (R.)  1. számú mellékletében szereplő 
mennyiségi küszöbértéket, ezért az R. 3. §. (6) pontja értelmében építtető mentesül az R. 8-
11.  §-ban előírt  ártalmatlanítási  és egyéb kötelezettségei  alól.  Az építési  tevékenységgel 
érintett építmény azbesztet tartalmaz (bontandó azbesztcement síkpala), ezért annak ártal-
matlanítása csak az R. idevonatkozó előírásai szerint történhet!

Az 1996. évi XXXI. tv. 21. §. (1) bekezdés alapján nyilatkozom, hogy az építészeti műszaki 
leírásban foglaltak megfelelnek, az 55/2012.(X.29.) BM rendelettel módosított  28/2011. (IX.  
6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak. Eseti eltérési enge-
délyre nem volt szükség. 

Egyben kijelentem, hogy a tervezést a Heves Megyei Építész Kamara tagjaként az 1996. évi 
LVIII. törvény alapján, a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsági 
körünkön belül végeztem.

A tervezéssel érintett építészeti munkák a 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben foglaltak 
szerint nem minősülnek építési engedélyhez kötött tevékenységnek.

Parád, 2017. augusztus

Lóczi Béla
építészmérnök

É3-10-0197
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Építészeti műszaki leírás

Általános leírás: 

Építtető Önkormányzat a valamikori üveggyár területének egy részén egy termelői pia-
cot szeretne kialakítani. Ehhez a gyári épületek egyikét, valamint a kéményt el kell bontani, 
hogy a szükséges terület rendelkezésre állhasson. A bontást speciális technikával végzik, az 
elbontott épületszerkezeteket (beton, vasbeton, tégla) helyben ledarálják és a jelenleg mé-
lyebben fekvő udvari részt ezzel fogják feltölteni. Így kialakul a megfelelően teherhordó te-
repszint.

A területen jelenleg meglévő porta épületből alakítják ki a piacfelügyelet irodáját, vala-
mint egy szociális blokkot. A területen 10 darab zárt, faszerkezetes elárusító pavilont, vala-
mint 20 db nyitott, fedett, faszerkezetes elárusító standot helyeznek el, valamint a szükséges 
számú gépjármű elhelyezésére parkolási lehetőséget is biztosítanak. A szociális blokk HMV 
ellátásának többségét az épület tetejére elhelyezett napkollektoros rendszer fogja biztosítani. 
A szociális rész akadálymentesen is megközelíthető lesz a direkt erre a célra kialakított aka-
dálymentes parkolóból.

Épületszerkezeti leírás:

Alapozás: A piacfelügyeleti épület alapozása úsztatott beton falazattal készült. Az átalakítás 
során minimális többletteher éri a meglévő alapozást, vélhetőleg megerősítése 
nem szükséges. Az árusító pavilonok alatt célszerű egy vasbeton síkalapot ké-
szíteni. 

Lábazati falak: A piacfelügyeleti épület lábazati falai zsaluzott beton falazattal készültek, nem 
változnak.

Szerkezeti falak: A piacfelügyeleti épület tartófalai 25 és 38 cm-es kisméretű tégla falazattal 
épültek. A  külső szerkezeti falak kialakítása változatlan, illetve helyenként nyílás-
kiváltás történik. Az épületben a szerkezeti falak rendszere nem változik. Mind a 
faszerkezetes elárusító pavilon mind pedig a faszerkezetes elárusító stand váz-
szerkezete a gyártó által meghatározott kialakítással készül.

Válaszfalak: A piacfelügyeleti épületben az új válaszfalak LeierPLAN 10 N+F válaszfalele-
mekből készülnek, LeierPLAN vékonyrétegű falazóhabarccsal,  a nyílások felett 
MDVA kerámiaköpenyes vasbeton nyílásáthidalókkal.

Födémek: A  piacfelügyeleti épület jelenlegi, vasbeton gerendás födémszerkezete változat-
lan marad, átalakítás nem történik. A faszerkezetes épületeknek nem lesz külön 
födémszerkezete.

Tetőszerkezet: A faszerkezetes épületeken, építményeken normál nyeregtető készül, a gyár-
tó által meghatározott keresztmetszetekkel és szerkezeti kialakításokkal.

Lépcső: Az új lépcső acélszerkezetes csigalépcső, fa járólapokkal és acélszerkezetes, fával 
kombinált korlátokkal. A lépcső pontos paramétereit kiviteli tervben kell meghatá-
rozni!
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Szakipari leírás:

Tetőfedés: A faszerkezetes épületeken bitumenes zsindely fedés készül.

Vakolatok: Az épület új és a felújítandó oldalfalait vakolni kell, LB-Knauf KONTAKT VP gúz-
anyaggal, majd LB-Knauf PRÉMIUM alapvakolattal.

Szigetelések: A piacfelügyeleti épület új válaszfal szerkezetei alatt két réteg VILLAS E-PV 4 
F/K Extra talajnedvesség elleni bitumenes vastaglemez szigeteléssel kell készí-
teni. Az épület falszerkezete és födém szerkezete a mostani átalakítás során utó-
lagos hőszigetelést nem kap.

Nyílászárók: A piacfelügyeleti épületbe teljesen új, műanyag külső nyílászárók építendők be, 
a terven szereplő méretekkel. A nyílászárók üvegfelületeit fokozott hőszigetelésű 
üveggel (Ug = 1,1 W/m2K) kell ellátni. A tokszerkezet hőátbocsátási tényezője 
szintén legfeljebb 1,1 W/m2K lehet. A belső nyílászárók fából készülnek, BOR-
OVI termékek, a terven feltüntetett mérettel. A faszerkezetes épületekben fa nyí-
lászárók kerülnek beépítésre.

Felületképzés: A piacfelügyeleti épületben az új és a régi belső falfelületek megfelelő előké-
szítés után két réteg diszperziós festést kapnak, tetszőleges színválasztással. A 
fa nyílászárókat és a homlokzati látszó, gyalult fa szerkezeteket kétszeri lazúrbe-
vonattal kell ellátni. A faszerkezetes épületeket, építményeket a gyártó előre felü-
letkezeléssel látja el.

Burkolatok: A piacfelügyeleti épület padozatának burkolata a tervlapokon megjelölt burkolati 
anyagokból készülnek. A vizes helyiségek oldalfala csempeburkolatot kap, Meg-
rendelői igények szerinti méretű felületen. A külső térburkolat egy részen beton 
térkő burkolattal készül.

Kerítések: A fejlesztéssel érintett terület körül meglévő kerítések elbontásra kerülnek. A régi 
gyárterületet kerítéssel kell elzárni, hogy a balesetveszélyes területre illetéktele-
nek ne léphessenek be. Az új kerítés beton, vagy acél oszlopokon, acél vezető-
szálra feszített egyszerű drótfonatos, műanyag bevonatos acélhálóval lesz kiala-
kítva.

Épületgépészeti leírás:

Elektromos hálózat: A piacfelügyeleti épületben teljesen új, falba vésett védőcsöves elektro-
mos hálózat, min. 1,5 mm átmérőjű szigetelt rézvezetékkel, falba vésett dobozok-
kal. Energiaellátás az ingatlan előtt húzódó közüzemi hálózatról biztosítható. A 
piac területen földkábellel megtáplált kandeláberek kerülnek elhelyezésre, vala-
mint a faszerkezetes elárusító pavilonokba is földkábelen keresztül lesz bevezet-
ve az elektromos áram, Minden épületbe minimum 1 fázis, 230 V és 16 A teljesít-
mény vételére van szükség. 

Ivóvíz ellátás: A piacfelügyeleti épületben teljesen új, falban vezetett, hőszigetelt vörösréz, 
vagy műanyag csőhálózat, tetszőlegesen választott szerelvényekkel és szanite-
rekkel. Vízellátás az ingatlan előtt húzódó közüzemi ivóvízhálózatról biztosítható.

Szennyvíz: A piacfelügyeleti épületben PVC lefolyócsövekkel megoldott belső szennyvízhá-
lózat  készül.  A keletkezett  kommunális  szennyvizet  új,  most  kiépítésre  kerülő 
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rendszeren keresztül kell az ingatlan előtt húzódó közüzemi szennyvízhálózatba 
bevezetni. Ügyelni kell arra, hogy a környező talajba és felszínre szennyvíz ne 
kerülhessen!

Tüzivíz: A piac területén célszerű tüzivíz hálózatot és legalább egy föld feletti tűzcsapot elhe-
lyezni.

Fűtés: A piacfelügyeleti épület helyiségeiben elektromos fűtőpanelekkel megoldott főtés kerül 
kialakításra. Az egyes paneleken önálló szabályozó termosztát található, így a 
helyiségek hőmérséklete egymástól függetlenül is szabályozható. A piac műkö-
désének szünetében elég csak temperáló fűtést alkalmazni.

Melegvíz ellátás: A piacfelügyeleti épület használati melegvíz ellátását részben a tetőszerke-
zetre szerelt napkollektoros rendszer biztosítja. Szükség esetére a HMV tároló-
ban kiegészítésként el kell helyezni egy elektromos fűtőpatront is.

Szellőzés:  A jó légzáró, ún. légtömör homlokzati nyílászárókat higrosztatikus szabályzású 
résszellőzőkkel célszerű felszerelni a folyamatos frisslevegő ellátás érdekében.

Megújuló energia:

Az ingatlanon a melegvíz ellátásba az elektromos fűtőpatronon kívül a napenergia is be-
segít. Ennek érdekében a piacfelügyeleti épület lapostetejére 3 db Thermosolar TS 300 nap-
kollektor kerül telepítésre, Univerzális bekötő készlettel, SK-l3a szerelőkerettel, SB-ST szolá-
ris szerelési egységgel, FLAMCO SOLAR 18 literes tágulási tartállyal, HC-1 szabályozóval, 
OKC 300 NTRR/SOL melegvíz-tárolóval,  rugós biztonsági szelep 3/4˝, 15 liter Frigoszolár 
fagyálló hőátadó folyadék koncentrátummal, R. sz.: H3-300/2-la.

A napelemek az épület  lapostetején,  acél  szerkezetre,  délre tájolva,  30°-os szögben 
lesznek elhelyezve. A beltéri tároló az előtérben, a beépített szekrénybe kerül kialakításra.

Akadálymentesítés:

Akadálymentes parkolók kialakítása: Az épület használatához szükséges számú parkoló ki-
alakítása az épület közvetlen közelében lehetséges. Az épület rendeltetéséhez 
kiszámított parkoló mennyiség (15 db) alapján az előírt 5%, azaz 1 db akadály-
mentes parkolóhely biztosítható az épület bejáratának közelében (lásd: helyszín-
rajz). Az akadálymentes parkolóhelytől az épületet szabványos lejtésű lejtőn ke-
resztül lehetséges megközelíteni. A kialakítandó akadálymentes parkoló mérete 
megfelel az előírásoknak. A parkoló kialakításakor a könnyebb láthatóság és az 
illetéktelen használat érdekében táblás és burkolatfestési jelölés is lesz alkalmaz-
va.

A bejáratok kialakítása: Az épület bejárata szintben, akadálymentesen megközelíthetők. A 
bejárat mind két oldalán biztosítva van 1,50x1,50 m vízszintes szabad hely. A be-
járati ajtó külső és belső oldalán a padlószint egyforma (+0,00 m). Biztosított a 
minimum 0,90 m szabad nyílásméret. Az ajtólap teleüvegezve lesz kialakítva. Az 
üvegezés 0,35 m magasságról indul, és osztásokkal lesz ellátva. A bejárati ajtó 
(az épület belső ajtajaival egységesen küszöb nélküli kialakítású. Az ajtó kilincse 
visszahajló kialakítású (nem forgógombos), magassága +1,00 m. A bejárati jelzé-
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seket úgy kell elhelyezni, kialakítani, hogy az a vakok és gyengén látók részére is 
könnyen megtalálhatóak legyenek, illetve kerekes székből is el lehessen érni.

A közlekedők kialakítása: Az épületben hagyományos értelemben vett folyosó nem található. 
A bejárata előtt alakul ki egy folyosó szerű rövid szakasz. Itt a szabad szélessé-
get csökkentő, a fal síkjából kiugró elemek (radiátor, tűzcsap, stb.) nincsenek. Az 
innen nyíló helyiség ajtajai előtt a bejutáshoz szükséges terület biztosított. A köz-
lekedő terek belmagassága 2,70 m. Az akadálymentes közlekedők csúszásmen-
tes, szilárd és könnyen tisztán tartható kerámia padlóburkolattal lesznek ellátva. 
A járófelületeken a burkolat színbeli és felületbeli váltásával vezetőcsíkok és fi-
gyelmeztető  jelzések  lesznek  kialakítva.  A  közlekedő  területeken  egyértelmű 
irányjelzéseket kell elhelyezni. A felületeken elhelyezett síkírásos információk na-
gyított betűkkel és kontrasztos módon kerülnek kialakításra. A közlekedő terek 
megvilágítása egyenletes, káprázást kizáró módon kialakított lesz.

Járófelületek kialakítása: Az épület akadálymentesítéssel érintett teljes padozatán kerámia 
lapburkolat készül. A burkoló lap úgy lesz kiválasztva, hogy annak legyen színbe-
li és felületbeli változata a vezetővonalak kialakításához. Ennek hiányában a ve-
zetősávok felfestéssel lesznek kialakítva. A beépítendő lapburkolat felülete csú-
szásmentes, csillogásmentes és könnyen tisztán tartható. A közlekedő felületen 
esetleg kialakítandó rácsok nyílásmérete nem haladhatja meg a 20x20 mm-t.

Falburkolatok kialakítása: A kerekesszékek által okozott falfelület sérülések elkerülés érde-
kében a közlekedő terek falát el kell látni alsó korláttal, a sarkokat pedig sarok él-
védővel. A falfelületet tükröződés mentesre kell kialakítani, illetve földig érő fali 
tükröt nem lehet elhelyezni.

WC-mosdó helyiség kialakítása: Az akadálymentes WC-mosdó helyiség úgy lett tervezve, 
hogy abban a kerekes székes használó részére biztosítva van a 180°-os megfor-
dulás lehetősége (1,50 m átmérőjű szabad terület),  valamint  biztosított  a  WC 
csésze melletti 0,80 és előtti 1,35 m hely.  A WC csésze mind két oldalára ka-
paszkodó lesz felszerelve, a padlóvonaltól mért 0,75 m magasságban. A helyi-
ségben elhelyezésre kerül egy konkáv perem-kialakítású mosdókagyló, melynek 
a padlótól mért magassága 0,86 m. A mosdó feletti tükör úgy lesz elhelyezve, 
hogy az állva és ülve is teljes mértékben használható legyen. A helyiség padló-
burkolata csúszásmentes lapokkal lesz lerakva. A burkolatok és a szerelvények 
mind könnyen tisztán tartható kivitelben készülnek.

Bontási technológiai leírás:

A bontási területet jól láthatóan el kell keríteni, szükség esetén kerítést kell készíteni, esetleg 
figyelmeztető táblákat kihelyezni.

Az bontás megkezdése előtt az épületet az esetlegesen meglévő villany, gáz szennyvízcsa-
torna és ivóvíz hálózatról ki kell kötni, le kell kapcsolni, a szolgáltatókkal egyezte-
tett módon.

A bontási munkákat egyszerre csak egy szinten lehet végezni.
A bontást az épület berendezési tárgyainak kipakolásával kell kezdeni.
Az épületben meglévő burkolatok bontását ebben a fázisban kell elvégezni, az esetlegesen 

felhasználható burkolatok kinyerése érdekében.
A lapostető és a tetőfelépítmények bontásánál figyelembe kell venni az egyes újrahasznosít-

ható szerkezeti elemeket. Ezeket külön kell deponálni a bontási törmeléktől.

 _____________________________________________________________________________________________________
Piac kialakítás fejlesztési terve

Építtető: Községi Önkormányzat 3242 Parádsasvár, Kristály tér 3.
Cím: 3242 Parádsasvár, Kristály tér 1. (Hrsz.: 113.)
Tervező: EFFECTUM Bt. 3240 Parád, Émály út 21.
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Következő szakasz a kémények elbontása, melyet a födémbontás követ. A födémet csak ré-
tegenként szabad bontani, az állékonyság folyamatos megőrzése érdekében.

A szerkezeti falak bontását felülről lefelé kell végezni, a nyílászárók bontásával párhuzamo-
san. A kidőlés-veszélyes falakat még a bontás megkezdése előtt két oldalról ki 
kell támasztani. A falakat tilos dönteni!

A falak bontása után az alaptestek kiszedése következik, majd a területen meglévő lépcsők, 
járdák, beton térburkolatok is elbontásra kerülnek.

A bontás elvégzése akkor tekinthető befejezettnek, ha a teljes bontási anyag és a keletkezett 
törmelék a 45/2004 (VII. 26.) BM-KvVM rendelet szerinti módon, arra engedéllyel 
rendelkező lerakóhelyre kerül elszállításra, melyről építtetőnek igazolást kell be-
szereznie.

A bontás végezetével a végleges tereprendezést is el kell készíteni.
A bontási munkák megkezdése előtt be kell szerezni a környezetvédelmi hatóság állásfogla-

lását, és az egyes építőanyagok és más bontási anyagok elhelyezésénél, vala-
mint a szükséges mértékű rekultivációnál maximálisan figyelembe kell venni és 
be kell tartani az abban foglaltakat!

Hulladékkezelés:

A tervezett építkezésen keletkező bontási és építési hulladék mennyisége eléri a 45/2004 
(VII. 26.) BM-KvVM rendelet (R.) 1. számú mellékletében szereplő mennyiségi küszöbérté-
ket, ezért az R. 3. §. (6) pontja értelmében építtető az R. 8-11. §-ban előírt ártalmatlanítási 
és egyéb kötelezettségeinek megfelelően kell eljárjon.

Munkavédelmi előírások:

Kivitelező kötelessége a teljes építési folyamatra munkavédelmi tervfejezetet készíteni, és 
munkavédelmi koordinátort alkalmazni. A kivitelezés során az egyéni és a csoportos védő-
eszközök biztosítandók, és használandók, különös tekintettel az azbeszt tartalmú építőanya-
gok  bontásánál  és  ártalmatlanításánál.  A  munkaterületen  csak  munkavédelmi  oktatáson 
részt vett dolgozók tartózkodhatnak. A vonatkozó technológiai és szakmai szabályok szigo-
rúan betartandók.

Parád, 2017. augusztus

Lóczi Béla
építészmérnök

É3-10-0197
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Építés helye:
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Főösszesítő

Oldal 1

Név: Községi Önkormányzat Parádsasvár Kelt: 2017. augusztus
Cím: 3242 Parádsasvár, Kristály tér 3. Megnevezés: Tervezői költségbecslés

Készítette: Lóczi Béla építészmérnök
Munka megnevezése:

3242 Parádsasvár, Kristály tér 1. alatti ingatlanon piac kialakítása

Főösszesítő:

15 Zsaluzás és állványozás

23 Síkalapozás

31 Helyszíni beton és vasbeton munkák

32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

33 Falazás és egyéb kőműves munkák

36 Vakolás és rabicolás

42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

44 Asztalosszerkezetek elhelyezése

45 Lakatos-szerkezetek elhelyezése

47 Felületképzés

50 Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése

62 Kőburkolat készítése

71 Villanyszerelés

75 Napenergia hasznosítása

81 Épületgépészeti csővezeték szerelése

82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

94 Komplett készházak, egyéb építmények
Összesen:

ÁFA (27%):
Kivitelezési munkák összesen:

aláírás

458 292 Ft

498 830 Ft

49 602 Ft

12 936 Ft

136 590 Ft

898 547 Ft

908 185 Ft

955 187 Ft

462 701 Ft

760 077 Ft

55 832 Ft

440 039 Ft

1 007 001 Ft

802 813 Ft

227 544 Ft

392 927 Ft

8 000 000 Ft
16 067 102 Ft

4 338 117 Ft
20 405 219 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 2

ssz. tételszám megnevezés mennyiség egység egységár teljes ár

1 15-002-0010936 16 m2

2 15-012-0012362 31 m2

3 15-012-0012401 160 m2

4 23-003-0024323 1 m3

5 23-003-0024432 16 m3

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek
Zsaluzás és állványozás
Függőleges és ferde szerkezetek zsaluzása
Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel,
fa zsaluzattal,
3 m magasságig

3 760,40 Ft 60 166 Ft

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek
Zsaluzás és állványozás
Könnyű állványszerkezetek
Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 
állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint,
3,01-10,00 m pallószint magasság között, fából

4 590,90 Ft 142 318 Ft

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek
Zsaluzás és állványozás
Könnyű állványszerkezetek
Homlokzati létraállványok állítása falétrákból mint munka- vagyvédőállvány, szintenkénti 
pallóterítéssel, korláttal lábdeszkával, (kétpallós)0,55 m padlószélességgel, munkapadló 
távolság 2,00 m, 1,00 kN/m2terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai 
kézikönyv szerint,
6,00 m munkapadló magasságig

1 598,80 Ft 255 808 Ft

Alépítményi munkák
Síkalapozás
Beton- és vasbetonalapok
Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert.....minőségű 
betonból
C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 6,6 
finomsági modulussal

28 842,80 Ft 28 843 Ft

Alépítményi munkák
Síkalapozás
Beton- és vasbetonalapok
Szerelőbeton készítése,.....minőségű betonból
10 cm vastagságig
C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 6,6 
finomsági modulussal

29 374,20 Ft 469 987 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 3

6 31-001-0034940 0,05 t

7 31-001-1236891 0,05 t

8 32-002-0071201 1 db

9 32-002-0071283 2 db

Építőmesteri munkák
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Betonacél-szerelés
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,
lágyacélból,
7 mm átmérőig
Betonacél, tekercsben, B 38.24 6 mm

658 415,00 Ft 32 921 Ft

Építőmesteri munkák
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Betonacél-szerelés
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,
bordás betonacélból,
12-20 mm átmérő között
FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 12 mm

333 622,00 Ft 16 681 Ft

Építőmesteri munkák
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
Előregyártott nyílásáthidalók, kiváltók elhelyezése tartószerkezetre
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
LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 125 cm, 
Cikkszám: HUTMD3088

4 220,50 Ft 4 221 Ft

Építőmesteri munkák
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
Előregyártott nyílásáthidalók, kiváltók elhelyezése tartószerkezetre
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
POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,00 m

4 357,50 Ft 8 715 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 4

10 33-000-0087203 1 m3

11 33-091-0095486 1 m3

12 33-091-0095915 32 m2

13 36-000-0110595 116 m2 690,00 Ft

14 36-000-0110622 9 m2

Építőmesteri munkák
Falazás és egyéb kőműves munkák
Bontási munkák
Teherhordó és kitöltő falazat bontása,
égetett agyag-kerámia termékekből,
kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából,
bármilyen falvastagsággal,
falazó, cementes mészhabarcsból

14 317,50 Ft 14 318 Ft

Építőmesteri munkák
Falazás és egyéb kőműves munkák
Javítások, pótlások
Teherhordó és kitöltő falazat,égetett agyag-kerámia termékekből,nyílásbefalazás, 
nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások,
250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel,
nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások,
Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o.Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs

53 056,50 Ft 53 057 Ft

Építőmesteri munkák
Falazás és egyéb kőműves munkák
Javítások, pótlások
Válaszfal,égetett agyag-kerámia termékekből,pillérrel vagy erősítő pillér nélkül 
falazva,tokok körülfalazása bontott nyílásban,
10 cm vastagsággal, válaszfallapból,
falazó, meszes cementhabarcsból falazva
Válaszfaltégla 400x200x100 mm I.o.Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs

2 163,00 Ft 69 216 Ft

Építőmesteri munkák
Vakolás és rabicolás
Bontások
Vakolat leverése
oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig
falazó, cementes mészhabarcs

80 040 Ft

Építőmesteri munkák
Vakolás és rabicolás
Bontások
Vakolat leverése
lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig

3 036,00 Ft 27 324 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 5

15 36-001-0110781 181 m2

16 36-001-0111120 31 m2

17 36-007-0123114 9 m2

18 36-090-0130042 145 m2 760,50 Ft

19 42-011-0224670 31 m2 619,00 Ft

Építőmesteri munkák
Vakolás és rabicolás
Hagyományos vakolatok
Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással,
belső, vakoló cementes mészhabarccsal,
téglafelületen, 1,5 cm vastagságban
Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal ésHs60-cm, felületképző (simító), 
meszes cementhabarccsal

3 046,00 Ft 551 326 Ft

Építőmesteri munkák
Vakolás és rabicolás
Hagyományos vakolatok
Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi felhordással,
belső, vakoló cementes mészhabarccsal,
sík vasbeton födémen, 1,5-2,0 cm vastagságban
Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal ésHs60-c, felületképző (simító), 
cementhabarccsal

3 158,50 Ft 97 914 Ft

Építőmesteri munkák
Vakolás és rabicolás
Lábazati vakolatok
Lábazati vakolatok;
lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel,
2 cm vastagságban
weber 231 KPS lábazati alapvakolat Kód: 231P

3 519,00 Ft 31 671 Ft

Építőmesteri munkák
Vakolás és rabicolás
Javítási és pótlási munkák
Vakolatjavítás
homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetesleverésével, durva, sima kivitelben,
hiánypótlás 5-25% között
CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel

110 273 Ft

Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Hidegburkolatok aljzatelőkészítése
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
beton alapfelületen
felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben
weber.col primer alapozó, Kód: G65015

19 189 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 6

20 42-011-0225016 31 m2

21 42-012-0226541 51 m2

22 42-022-3624511 31 m2

Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Hidegburkolatok aljzatelőkészítése
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
beton alapfelületen
önterülő felületkiegyenlítés készítése
5 mm átlagos rétegvastagságban
weber.niv profi önterülő aljzatkiegyenlítő, Kód: M635

1 441,00 Ft 44 671 Ft

Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Fal-, pillér, oszlop és lábazatburkolatok ragasztóhabarcsba
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
mázas kerámiával,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel
weber.col standard csempe- és burkolatlapragasztó (C1), Kód: F611 +weber.color 
comfort fugázó (CG2 W), fehér, Z01

9 415,00 Ft 480 165 Ft

Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Padló- és lábazatburkolatok ragasztóhabarcsba
Padlóburkolat készítése,
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
weber.col gres csempe és burkolólap ragasztó, (C1TE), Kód: F620 +weber.color perfect 
fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501CE

10 496,00 Ft 325 376 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 7

23 42-022-3624581 24 fm

24 44-000-0355513 6 m2

25 44-001-0355660 2 db

26 44-001-0355803 2 db

Szakipari munkák
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Padló- és lábazatburkolatok ragasztóhabarcsba
Lábazatburkolat készítése,
beltérben,
gres, kőporcelán lappal,
egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,10 
cm magasságig,
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel
weber.col gres csempe és burkolólap ragasztó, (C1TE), Kód: F620 +weber.color perfect 
fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501CE

1 616,00 Ft 38 784 Ft

Szakipari munkák
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Bontások
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu,
2,00 m2-ig

2 359,50 Ft 14 157 Ft

Szakipari munkák
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Fa ajtók, nyíláskeretek elhelyezése
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, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm

36 079,00 Ft 72 158 Ft

Szakipari munkák
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Fa ajtók, nyíláskeretek elhelyezése
Fa beltéri nyílászárók
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,
(szerelvényezve, finom beállítással),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó,
6,01-10,00 m kerület között
Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100-105x210 
cm

43 038,20 Ft 86 076 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 8

27 44-011-1930404 2 db

28 44-012-2921315 1 db

29 44-012-2921385 3 db

Szakipari munkák
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Műanyag ajtók, nyíláskeretek elhelyezése
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: 90 x 210 – 105 x 210 cm

103 523,60 Ft 207 047 Ft

Szakipari munkák
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Műanyag ablakok elhelyezése
Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezéseelőre kihagyott falnyílásba, tömítés 
nélkül (szerelvényezve, finombeállítással),
4,00 m kerületig,
ötkamrás profil, egyszárnyú,
oldaltnyíló
REHAU Euro-Design 70 nyíló ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 90 x 90 cm

33 162,20 Ft 33 162 Ft

Szakipari munkák
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Műanyag ablakok elhelyezése
Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezéseelőre kihagyott falnyílásba, tömítés 
nélkül (szerelvényezve, finombeállítással),
4,00 m kerületig,
hatkamrás profil, egyszárnyú
bukó-nyíló
REHAU GENEO MD szálerősítéses profilú bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 60 x 
60 cm

40 262,20 Ft 120 787 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 9

30 44-012-2922574 4 db

31 45-000-0376393 15 m2

32 45-004-0397605 125 fm 434,20 Ft

33 45-004-1258333 6 db

34 45-004-1258350 15 db

Szakipari munkák
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Műanyag ablakok elhelyezése
Műanyag kültéri nyílászárók,
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezéseelőre kihagyott falnyílásba, tömítés 
nélkül (szerelvényezve, finombeállítással),
4,00 m kerület felett
hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú,
középnyíló bukó-nyíló
REHAU GENEO MD szálerősítéses profilú középfelnyíló bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 
W/m2K 120 x 120 cm

105 449,80 Ft 421 799 Ft

Szakipari munkák
Lakatos-szerkezetek elhelyezése
Bontások
Fém nyílászáró szerkezetek bontása,
ajtó, ablak, kapu,
1,01-2,00 m2 felület között

5 958,40 Ft 89 376 Ft

Szakipari munkák
Lakatos-szerkezetek elhelyezése
Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése
Kiegészítők elhelyezése tekercses kerítéseknél,
feszítőhuzal elhelyezése drótfonatos kerítéseknél,kerítés magasságát 50 cm-ként 
megosztva
DIRICKX műanyag feszítőhuzal, huzalvastagság: 1,95/2,4 mm, hossza: 100 m, szín: zöld

54 275 Ft

Szakipari munkák
Lakatos-szerkezetek elhelyezése
Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése
Kerítés, kapu, köz- és sarokoszlop elhelyezése,
1 db kitámasztóval
Sarokoszlop 1 db kitámasztóval

14 203,40 Ft 85 220 Ft

Szakipari munkák
Lakatos-szerkezetek elhelyezése
Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése
Kerítés, kapu, köz- és sarokoszlop elhelyezése,
kitámasztó nélkül
Oszlop kitámasztó nélkül

7 261,80 Ft 108 927 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 10

35 45-004-1939816 41 fm

36 47-000-0451123 98 m2 966,00 Ft

37 47-000-2421423 259 m2 907,50 Ft

38 47-011-0456345 259 m2 809,00 Ft

Szakipari munkák
Lakatos-szerkezetek elhelyezése
Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése
Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra,
szőtt kerítésből, feszítőhuzalok nélkül,(rögzítő kapcsok külön tételben kiírva),
1,50 m magasságig

3 046,40 Ft 124 902 Ft

Szakipari munkák
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Felület előkészítések, részmunkák
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;
vizes diszperziós falfesték lekaparása,
bármilyen padozatú helységben,
tagolatlan felületen

94 668 Ft

Szakipari munkák
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Felület előkészítések, részmunkák
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;
glettelés,
diszperziós kötőanyagú glettel,
vakolt felületen,
tagolatlan felületen
SAKRET DG-03 Diszperziós glett

235 043 Ft

Szakipari munkák
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Belsőfestések
Diszperziós festés
műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima felületen
Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118

209 531 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 11

39 47-013-0475362 145 m2

40 50-001-0591224 1 db

41 62-002-0677510 44 fm

42 62-003-0678933 52 m2

Szakipari munkák
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Homlokzatfestések
Diszperziós festések,
akril kötőanyagú vizes-diszperziós,fehér vagy színes homlokzatfestés,megfelelően 
előkészített ásványi alapfelületenvagy meglévő jól tapadó festékrétegen,
vakolaton, két rétegben,
egy vagy több színben,
tagolatlan sima felületen
Supralux időjárásálló homlokzatfesték, EAN: 5992454730020

1 523,00 Ft 220 835 Ft

Szakipari munkák
Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése
Beépített bútorok
Keretes tolóajtós (2 cm lapvastagságú) szekrény
beépítése laminált bútorlemez keretre,
58 cm mélységig, maximum 400 cm magasságig,
123-200 cm szélesség között,
laminált felülettel
Tolóajtó 170x385 cm laminált bútorlemezből

55 832,00 Ft 55 832 Ft

Közlekedés építési munkák
Kőburkolat készítése
Burkolatszegélyek
Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével,beton alapgerendával és 
megtámasztással,hézagolással,
előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből,
100 cm hosszú elemekből
LEIER Quartz kiemelt útszegélykő, szürke, 100x15/12x30 cm , Cikkszám: 
HUTJS1083C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 16 
mm, m = 6,3 finomsági modulussal

3 933,20 Ft 173 061 Ft

Közlekedés építési munkák
Kőburkolat készítése
Burkolatok
Tér- vagy járdaburkolat készítése, betonburkolókőből soros, halszálka, parketta 
vagykazettás kötésben, homokágyazatba fektetve,
10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel
LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJS0713

5 134,20 Ft 266 978 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 12

43 71-000-0695684 100 fm 379,50 Ft

44 71-000-0695696 25 db 517,50 Ft

45 71-001-0696182 150 fm 424,50 Ft

46 71-001-0696194 50 fm 461,50 Ft

Elektromos munkák
Villanyszerelés
Bontási munkák
Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;
védőcső leszerelése műanyag csőből,
Falhoronyból

37 950 Ft

Elektromos munkák
Villanyszerelés
Bontási munkák
Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;
kapcsolók, csatlakozóaljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok,erős- vagy 
gyengeáramú nyomók, termosztátok,lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése

12 938 Ft

Elektromos munkák
Villanyszerelés
Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal,
előre elkészített falhoronyba,
vékonyfalú kivitelben,
könnyű mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 11-16 mm
HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlíthatómerev műanyag szürke védőcső 11 
mm, Kód: MU-III 11

63 675 Ft

Elektromos munkák
Villanyszerelés
Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal,
előre elkészített falhoronyba,
vékonyfalú kivitelben,
könnyű mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 11-16 mm
HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlíthatómerev műanyag szürke védőcső 13.5 
mm, Kód: MU-III 13.5

23 075 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 13

47 71-002-0716556 500 fm 135,00 Ft

48 71-002-0716561 100 fm 154,00 Ft

49 71-005-4178150 10 db

50 71-005-4178552 5 db

Elektromos munkák
Villanyszerelés
Vezetékek
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzvavagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel,szigetelés ellenállás méréssel,a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2
PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (Mcu)

67 500 Ft

Elektromos munkák
Villanyszerelés
Vezetékek
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzvavagy vezetékcsatornába fektetve, 
rézvezetővel, leágazó kötésekkel,szigetelés ellenállás méréssel,a szerelvényekhez 
csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2
PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (Mcu)

15 400 Ft

Elektromos munkák
Villanyszerelés
Világítási és telekommunikációs szerelvények
Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények,
Fali kapcsolók elhelyezése,
süllyesztve, 10A
egypólusú kapcsolók
Schneider Electric ASFORA Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, fehér (101), 10A, 250 
V~, kompletten, kerettel, Csz.: EPH0100121

1 586,00 Ft 15 860 Ft

Elektromos munkák
Villanyszerelés
Világítási és telekommunikációs szerelvények
Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények,
Csatlakozóaljzat elhelyezése,
süllyesztve, 16A,
földelt,
egyes csatlakozóaljzat (2P+F)
Schneider Electric ASFORA 2P+F aljzat, csavaros bekötés, fehér, 16A, 250 V~, 
kompletten, kerettel, Csz.: EPH2900121

1 586,00 Ft 7 930 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 14

51 71-009-0787694 1 db

52 71-010-1972956 20 db

53 71-010-1972956 3 db

54 71-010-2739643 7 db

Elektromos munkák
Villanyszerelés
Áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények
Kompakt kapcsolószekrény elhelyezése szerelőlappal,
szélesség: 500 mm-ig
RITTAL kompakt kapcsolószekrény, IP 66, AE 1032500, 200x 300x120 mm, acéllemez

18 875,00 Ft 18 875 Ft

Elektromos munkák
Villanyszerelés
Lámpatestek
Falon kívüli, vízmentes kültérilámpák elhelyezése, min. IP 54,
fénycsöves kivitelben
COMPASS ANTAQ-118-22-21 Por- és páramentes lámpatest. Korrózió-, nedvesség-, 
sav- és tűzálló poliészter ház. Akril bura. Burarögzítő csattok IP65.

8 508,00 Ft 170 160 Ft

Elektromos munkák
Villanyszerelés
Lámpatestek
Falon kívüli, vízmentes kültérilámpák elhelyezése, min. IP 54,
fénycsöves kivitelben
COMPASS ANTAQ-118-22-21 Por- és páramentes lámpatest. Korrózió-, nedvesség-, 
sav- és tűzálló poliészter ház. Akril bura. Burarögzítő csattok IP65.

8 508,00 Ft 25 524 Ft

Elektromos munkák
Villanyszerelés
Lámpatestek
Falilámpák elhelyezése beltérre,
LED-es kivitelben
Life Light Led, Leddiszkont, fali led lámpa, fali kar, 230V, 6W, 480 Lumen, 3800 Kelvin, 
meleg fehér, IP20, garancia 2 év, 265x225x60mm, kiváltható vele a hagyományos 60W 
halogén lámpa! Csz.: LLFLKKH6WWW

9 213,50 Ft 64 495 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 15

55 71-022-2535770 10 db

56 75-001-2075594 1 db

57 81-001-1836342 28 fm

Elektromos munkák
Villanyszerelés
Infrapaneles felületfűtés
Infrapaneles felületfűtés, elektromos vezetékezés kiépítése nélkül (hajlékony rézvezeték), 
elektromos bekötéssel (230V), csavaros rögzítéssel,
beton födémre szerelve,
keretes kialakítás, Fűtőteljesítmény: 200-1250 W,
fa kerettel
INFRATEMP ITPFA 500-096 infrapanel, fa kerettel, 993x653x33 mm, 230V, 500W, 
szines kerettel, színes betéttel, Cikksz: ITPFA500-096

48 362,00 Ft 483 620 Ft

Elektromos munkák
Megújuló energiahasznosító berendezések
Napenergia hasznosítása HMV (komplett rendszerek)
Komplett rendszerek telepítése, használati melegvíz előállítására, családi ház esetében, 
12 fő ellátásáig,
síkkollektor(ok) (szelektív bevonatú kollektor) elhelyezése,csővezeték nélkül (Szolár 
csővezetékek a 81-008 tételcsoportban),
új használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva, nyomáspróbával,
3-4 fő ellátását figyelembe véve,bruttó kollektorfelület : 4-6 m2 között,tárolótartály: 300-
500 l között,
épület mellé vagy lapostetőre,
álló elhelyezésben
Naplopó napkollektoros rendszer: 3 db Thermosolar TS 300 napkollektor, Univerzális 
bekötő készlet, SK-l3a szerelőkeret, SB-ST szoláris szerelési egység, FLAMCO SOLAR 
18 literes tágulási tartály, HC-1 szabályozó, OKC 300 NTRR/SOL melegvíz-tároló, Rugós 
biztonsági szelep 3/4˝, 15 liter Frigoszolár fagyálló hőátadó folyadék koncentrátum, R. 
sz.: H3-300/2-la

802 812,90 Ft 802 813 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Ivóvíz-vezetékek
Ivóvíz vezeték,
Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése,
toldóhüvelyes és menetes kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva (horonyvésés külön tételben),
DN 15
REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE), védőcsőben 16x2,2 mm, tekercs, 
130440-050

1 568,00 Ft 43 904 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 16

58 81-001-1836354 17 fm

59 81-002-0871904 18 fm

60 81-002-0871921 5 fm

61 81-002-0871945 15 fm

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Ivóvíz-vezetékek
Ivóvíz vezeték,
Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése,
toldóhüvelyes és menetes kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel ellátva (horonyvésés külön tételben),
DN 15
REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE), védőcsőben 20x2,8 mm, tekercs, 
130450-050

1 865,00 Ft 31 705 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Lefolyóvezetékek
PVC lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,
horonyba vagy padlócsatornába,
DN 40
PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M

2 347,50 Ft 42 255 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Lefolyóvezetékek
PVC lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,
horonyba vagy padlócsatornába,
DN 65
PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x2000 mm, KAEM063/2M

3 097,50 Ft 15 488 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Lefolyóvezetékek
PVC lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,
horonyba vagy padlócsatornába,
DN 100
PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M

6 279,50 Ft 94 193 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 17

62 82-009-0968581 1 db

63 82-009-0974531 2 db

64 82-009-0975020 2 db

65 82-009-0979732 1 db

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése,
falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül,
acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagyöntöttvasból
Acéllemez falikút, kívül-belül fehértűzzománcozott, rövid hátlapú

12 280,00 Ft 12 280 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
WC csésze elhelyezése és bekötése,öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb 
nélkül,
porcelánból,
alsókifolyású,
mélyöblítésű kivitelben
ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 
00 01

18 520,00 Ft 37 040 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése,
WC-ülőke
Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér

8 392,50 Ft 16 785 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
mosdócsaptelepek,
egylyukas szerelési módú mosdócsaptelep
MOFÉM Eurosztár kétfogantyús bojler mosdó csaptelep, alsó bekötésű, flexibilis 
bekötőcsővel, kód: 160-0004-02

15 539,00 Ft 15 539 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 18

66 82-009-0980982 1 db

67 82-009-0984253 1 db

68 82-009-1492183 1 db

69 82-009-1724590 1 db

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
mosogató csaptelepek,
fali mosogató csaptelep
MOFÉM Junior egykaros falraszerelhető mosogatócsaptelep, ECO kerámia 
vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 152-0023-00

17 696,50 Ft 17 697 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
orvosi és speciális csaptelepek,
mosdócsaptelep
PRESTO 704 működtető karos fali csap, mozgássérültek részére, Cikkszám: 63910

34 058,00 Ft 34 058 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,kifolyószelep, 
bűzelzáró és sarokszelep nélkül,
falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)
BÁZIS porcelán mosdó 65 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4191 65 01, fehér

19 583,00 Ft 19 583 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,kifolyószelep, 
bűzelzáró és sarokszelep nélkül,
falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)
B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm 
Cikkszám: TH410AI

71 423,00 Ft 71 423 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 19

70 82-009-1724636 1 db

71 82-009-1724745 3 db

72 82-009-1724905 2 db

73 82-009-1725636 1 db

74 82-009-4187632 1 db

75 94-K 10 db

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
WC csésze elhelyezése és bekötése,öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb 
nélkül,
porcelánból,
alsókifolyású,
mélyöblítésű kivitelben
B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, alsó kifolyással, 
Cikkszám: TH420I

43 786,00 Ft 43 786 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
WC öblítőtartály felszerelése és bekötése,
falsík elé szerelhető, műanyag
B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, 
alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901

22 680,00 Ft 68 040 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
Mozgássérült vízellátási berendezésekkiegészítő szerelvényeinek elhelyezése
B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, fehér Cikkszám: THM60L

8 317,00 Ft 16 634 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
Mozgássérült vízellátási berendezésekkiegészítő szerelvényeinek elhelyezése
B&K Felhajtható kapaszkodó papírtartóval (rögzítőelemek nélkül), szinterezett acél, 800 
mm, fehér, Cikkszám: TH840L

18 720,00 Ft 18 720 Ft

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízellátás berendezési tárgyai
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése,
WC-ülőke
KOLO Nova Pro Bez Barier WC ülőke mozgáskorlátozottak számára, kemény, 
Duroplaszt, fém zsanérral, Cikkszám: 60114000

21 342,50 Ft 21 343 Ft

Komplett készházak, egyéb építmények
Egyedi gyártású, faszerkezetes, zárt elárusító pavilonok elhelyezése előre kialakított 
beton síkalapon

500 000,00 Ft 5 000 000 Ft



Tételes költségvetés

Oldal 20

76 94-K 20 db

Összesen:

Komplett készházak, egyéb építmények
Egyedi gyártású, faszerkezetes, fedett, nyitott elárusító standok elhelyezése

150 000,00 Ft 3 000 000 Ft

16 067 102 Ft
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