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2-es MELLÉKLET: Lakáslista 
 

 
Megjegyzés: ON: önkormányzati bérház. TH: társasház. 
 
 
Alábbi táblázatok tartalmazzák lakásonként a kötelezően elvégzendő és a javasolt munkák 
körét és becsült költségét. 
  

Sorsz. Albetétszám Cím Em. Ajtó ON/TH Komfort sz. Műszaki állapot Szobák Félszobák
Terület

(m2)

Kötelező 
beruházás
(bruttó Ft)

Ajánlott 
beruházás
(bruttó Ft)

Beruházás 
összesen

(bruttó Ft)
1. 35130/A/14 Bauer S. u. 7 I. '5. TH komfortos 2 felújítandó 1 0 31 3 060 700 3 644 900 6 705 600

2. 34953 Déri M. u. 11 II. '22. ON komfortos
3 közepes / 
elfogadható

2 0 58,5
2 590 800 4 673 600 7 264 400

3. 35895/A/10 Diószegi S. u. 9/b Fsz. 8. TH komfortos 2 felújítandó 2 0 62 3 733 800 3 867 150 7 600 950

4.
36046/A/19 Dugonics u. 5 I. '19. TH komfort nélküli

3 közepes / 
elfogadható 1 0 23 2 743 200 3 517 900 6 261 100

5.
35574/A/13 Futó u. 13 I. '11. TH komfortos

3 közepes / 
elfogadható 1 0 33 3 060 700 3 695 700 6 756 400

6.
34647/A/42 Kiss J. u. 5 III. '32. TH komfort nélküli

3 közepes / 
elfogadható 1 0 30 2 743 200 3 517 900 6 261 100

7.
35893/A/24 Kőris u. 12 I. '20. TH komfort nélküli

3 közepes / 
elfogadható 1 0 27 2 717 800 3 479 800 6 197 600

8. 35368 Lujza u. 8 I. '15. ON komfortos
3 közepes / 
elfogadható

1 0 35
2 273 300 3 276 600 5 549 900

9. 35368 Lujza u. 8 I. '9. ON komfortos
3 közepes / 
elfogadható

1 0 40
3 365 500 3 340 100 6 705 600

10. 35368 Lujza u. 8 Fsz. '7. ON komfortos 2 felújítandó 1 0 34,81 3 619 500 3 416 300 7 035 800
11. 35292 Magdolna u. 12 I. '28. ON komfort nélküli 2 felújítandó 1 0 29 2 781 300 3 378 200 6 159 500
12. 35421/A/10 Magdolna u. 47 Fsz. '10. ON komfortos 2 felújítandó 1 1 34 3 238 500 3 771 900 7 010 400
13. 36111 Práter u. 75 I. '37. ON komfort nélküli 2 felújítandó 1 0 29 2 273 300 3 454 400 5 727 700
14. 35136/A/28 Szerdahelyi u. 18 III. '28. ON komfort nélküli 2 felújítandó 1 0 31,53 3 365 500 3 340 100 6 705 600
15. 34762 Vay Á. u. 6 I. '23. ON komfort nélküli 2 felújítandó 1 0 29 3 365 500 3 314 700 6 680 200
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Budapest VIII. kerület Bauer Sándor u. 7.  I. 5. 31 m2 alapterületű 1 szoba komfortos lakás felújítás költségvetési 
segédlet. A lenti költségvetési összegek a mindenkori kamarai ajánlás és a TERC GOLD  költségvetés készítő 
program alapján készül. 

ssz. érintett helyiség érintett 
szerkezet 

lakás felújítás munkanemenként 
részletezve 

menn
yiség 

becsült költség 
(Ft) 

Kötelezően elvégzendő munkák 
1 összes fűtés fogyasztói gázvezeték és gáztűzhely 

felújítása javítás üzembe helyezés   
hatósági biztonságtechnikai tömörségi 
vizsgálat    FŐGÁZ ügyintézéssel 

1klt. 550 000 

2 összes elektromos 
hálózat 

felújítás, szabványosítás javítás, ELMŰ 
ügyintézés elektromos fűtés kialakítása 
1db hőtárolós kályha beépítése vezérelt 
áramkőr és mérő kialakításával, 1db 
infra fősugárzószerelése. 

1klt. 1 100 000 

3 összes szennyvízvezeték szennyvíz vezeték felújítása 1klt. 250 000 

4 összes vízvezeték vízvezeték felújítása, vízóra szerelés, 
tervezés, hitelesítés, VÍZMŰ ügyintézés 

1klt. 350 000 

5 fürdőszoba 
konyha 

szigetelés aljzat vízszigetelése 15m2 160 000 

Javasolt munkák 
6 összes nyílászárók bejárati ajtó csere, beltéri ajtók pótlása 

ablakok felújítása küszöbök és 
párkányok javítása, passzítás, lakatos 
szerelvények javítása, üvegek pótlása 
mázolás         Figyelem : a kültéri 
nyílászárók cseréje miatt a településképi 
eljárás lefolytatása kötelező! 

4 db 600 000 

7 szoba padló melegpadló burkolat  csere 18,5 
m2 

180 000 

8 konyha, 
fürdőszoba, 

padló hidegpadló burkolat csere 12m2 240 000 

9 fürdőszoba, 
konyha 

oldalfal hideg burkolat csere 20 
m2 

350 000 

10 összes fal vakolat javítás 50 
m2 

320 000 

11 összes festés-mázolás összes helyiség festés-mázolása 1klt. 520 000 

12 összes berendezési 
tárgyak  és 
szerelvényei 

berendezési tárgyak és szerelvényei 
javítása, pótlása vagy cseréje, szabályos 
beüzemeléssel;                                            
mosdó, wc, bojler, fürdőkád vagy 
zuhanyzó, gáztűzhely, mosogató, 

6db 510 000 
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13 fürdőszoba szellőzés szabványos fürdőszobai 
szellőzőberendezés felszerelése, 
beüzemelése 

1klt. 150 000 

   összesen nettó:  5 280 000 

   Áfa 27%  1 425 600 

   bruttó összesen:  6 705 600 
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Budapest VIII. kerület Déri Miksa u. 11 II. emelet 22. 58.5 m2 két szoba komfortos lakás felújítás költségvetési 
segédlet. A lenti költségvetési összegek a mindenkori kamarai ajánlás és a TERC GOLD költségvetés készítő 
program alapján készül. 

ssz. érintett helyiség   érintett szerkezet lakás felújítás munkanemenként 
részletezve 

mennyiség becsült költség 
(Ft) 

Kötelezően elvégzendő munkák 

1 összes elektromos 
hálózat 

 elektromos hálózat szabványos 
átalakítása, szabályos beüzemelés 
javítás, 1db hőtárolós kályha 
beépítése 1db, meglévő új 
hőtárolós kályha átvizsgálása, 2db 
hőtárolós kályha beüzemelése, 
fürdőszobai szellőzés kialakítása 
ELMŰ ügyintézés 

1klt. 860 000 

2 összes gázvezeték fogyasztói gázvezeték és gáztűzhely 
átvizsgálása javítása hatósági 
biztonságtechnikai tömörségi 
vizsgálat    FŐGÁZ ügyintézéssel 
szabványos, és biztonságos 
beüzemelés. 

1klt. 300 000 

3 összes szennyvízvezeték szennyvízvezeték   felújítása 
beüzemelése 

1klt. 280 000 

4 összes vízvezeték vízvezeték felújítása szabályos 
beüzemelése, vízóra szerelés, 
hitelesítés, VÍZMŰ ügyintézés 

1klt. 350 000 

5 összes konyha fürdő konyha fürdőszoba padló kenhető 
vízszigetelése 

1klt. 250 000 

      Javasolt munkák     

6 összes  nyílászárók ajtók ablak, pótlása, javítása                                   5 db 650 000 

7 szobák  padló melegpadló burkolat javítása 36 m2 480 000 

8 konyha, 
fürdőszoba,  

padló hidegpadló burkolat javítás 12,5 m2 250 000 

9 fürdőszoba, 
konyha 

oldalfal hideg burkolat javítás 25m2 450 000 

10 összes fal összes helyiség: vakolat javítás, 
festés-mázolása 

1klt. 1 200 000 

11 összes berendezési 
tárgyak és 
szerelvényei 

berendezési tárgyak és 
szerelvényei javítása, pótlása vagy 
cseréje, szabályos beüzemeléssel; 
mosdó, wc,, bojler, fürdőkád vagy 
zuhanyzó, gáztűzhely, mosogató,           

1klt. 650 000 
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      összesen nettó:   5 720 000 

      Áfa 27%   1 544 400 

      bruttó összesen:   7 264 400 
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Budapest VIII. kerület  Diószegi Sámuel u. 9b.  Földszint   8-9.   62 m2  két szoba komfortos lakás felújítás 
költségvetési segédlet.  A lenti költségvetési összegek a mindenkori kamarai ajánlás és a TERC GOLD  költségvetés 
készítő program alapján készül. 

ssz. érintett helyiség   érintett 
szerkezet 

lakás felújítás munkanemenként 
részletezve 

mennyiség becsült 
költség 
(Ft) 

Kötelezően elvégzendő munkák 

1 összes elektromos 
hálózat 

elektromos hálózat felújítása, 
szabványossá tétele, ELMŰ 
ügyintézés,   1db hőtárolós kályha 
beépítése, vezérelt áramkőr és mérő 
kialakítása  és 2db elektromos 
infrapanel kiépítése, fürdőszobai 
szellőzés kialakítása,  

1 klt 1 250 000 

2 összes gázvezeték fogyasztói gázvezeték és gázkészülék 
felújítása átalakítása, hatósági  
tömörségi próbával, beüzemelés Héra 
gázégő bontása tervezéssel FŐGÁZ 
ügyintézés. 

1 klt 650 000 

3 összes szennyvízve-
zeték 

szennyvíz vezetékek felújítása 1 klt 250 000 

4 összes vízvezeték vízvezetékek felújítása, vízóra 
hitelesítése, VÍZMŰ ügyintézés 

1 klt 350 000 

5 összes  kémény cserépkályha bontés palóburkolat 
javítás kémyények szabályos lezárása 
megszüntetése FŐKÉTŰSZ 
szakvéleménnyel. 

2 db 180 000 

6 fürdőszoba szigetelés aljzaton és oldalfalon használati víz 
elleni szigetelés készítése  

16 m2 260 000 

      Javasolt munkák     

7 összes fal mennyezet és oldalfal vakolat 
átvizsgálása kopogtatással,meglazúlt 
részek eltávolítása javítása, régi festés 
eltávolítása, glettelés, festés-mázolás 

1klt 900 000 

8 összes  nyílászárók nyílászárók felújítása, javítása, 
passzítása, mázolása, vagy cseréje 
(Homlokzati nyílászáról cseréje esetén, 
településképi bejelentési eljárás 
lefolytatása kötelező!!!) szoba ajtólap 
pótlása. 

5db 650 000 

9 szobák burkolat parketta burkolat javítása, csiszolása, 
lakkozása 

45 480 000 

10 konyha+kamra+fürdősz burkolat meglévő hidegburkolatok bontása, 
aljzatkiegyenlítés, padló és oldalfal  
csempe burkolat készítése 

35 m2 450 000 
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11 összes berendezési 
tárgyak  és 
szerelvényei 

mosogató, gáztűzhely,  kád ill 
zuhanyzó, WC+tartály, csaptelepek 
cseréje,  mosdó pótlása, szabályos 
beüzemeléssel 

1 klt 565 000 

      összesen nettó:   5 985 000 

      Áfa 27%   1 615 950 

      bruttó összesen:   7 600 950 
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Budapest VIII. kerület Dugonics u.  5. I. 19. m2 23m2 egy szoba komfortnélküli lakás felújítás költségvetési segédlet. A 
lenti költségvetési összegek a mindenkori kamarai ajánlás és a TERC GOLD költségvetés készítő program alapján készül. 

ssz. érintett 
helyiség   

érintett szerkezet lakás felújítás munkanemenként részletezve menny
iség 

becsült 
költség (Ft) 

Kötelezően elvégzendő munkák 
1 összes fűtés fogyasztói gázvezeték és gázkészülék felújítása 

javítás üzembe helyezés,  hatósági 
biztonságtechnikai tömörségi vizsgálat    FŐGÁZ 
ügyintézéssel   

1klt. 350 000 

2 összes elektromos 
hálózat 

felújítás, szabványosítás javítás, ELMŰ 
ügyintézés villanybojler, 1db hőtárolós kályha 
vezérelt áramkőr és mérő kialakítása 1db 
infrapanel beépítése (konyha és fürdőszoba) 

1klt. 1 050 000 

3 összes szennyvízvezeték szennyvíz vezeték felújítása 1klt. 250 000 
4 összes vízvezeték vízvezeték felújítása, vízóra szerelés, tervezés, 

hitelesítés, VÍZMŰ ügyintézés 
1klt. 350 000 

5 fürdőszoba 
konyha 

szigetelés aljzat kenhető vízszigetelése 15m2 160 000 

    Javasolt munkák     

6 összes nyílászárók nyílászárók felújítása: beltéri ajtók pótlása 
bejárati ajtó és ablakok felújítása küszöbök és 
párkányok javítása, passzítás, lakatos 
szerelvények javítása, üvegek pótlása mázolás. 
Figyelem: a kültéri nyílászárók cseréje miatt a 
településképi eljárás lefolytatása kötelező! 

4 db 400 000 

7 szoba padló melegpadló burkolat csere 16,5 
m2 

180 000 

8 konyha, 
fürdőszoba 

padló hidegpadló burkolat csere 10m2 240 000 

9 fürdőszoba, 
konyha 

oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000 

10 összes fal mennyezet és oldalfal vakolat átvizsgálása 
meglazult részek eltávolítása vakolat javítás 

50 m2 200 000 

11 összes fürdő fürdőszoba kialakítása leválasztás a konyha 
végéből gipszkarton válaszfal szerelés 1db beltéri 
ajtó beépítésével. Szellőzés kiépítésével 

1klt. 350 000 

12 összes festés-mázolás összes helyiség festés-mázolása 1klt. 500 000 

13 összes berendezési 
tárgyak  és 

szerelvényei 

berendezési tárgyak és szerelvényei javítása, 
pótlása vagy cseréje, szabályos    beüzemeléssel; 
mosogató, mosdó, wc,                                    bojler, 
zuhanyzó, gáztűzhely,  

1klt. 450 000 

14 fürdőszoba szellőzés  szabványos fürdőszobai szellőzőberendezés 
felszerelése, beüzemelése 

1klt. 150 000 

     összesen nettó:   4 930 000 
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      Áfa 27%   1 331 100 

      bruttó összesen:   6 261 100 
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Budapest VIII. kerület Futó utca 13. I. 11. 33 m2 alapterületű   1 szoba komfortos lakás felújítás költségvetési 

segédlet. A lenti költségvetési összegek a mindenkori kamarai ajánlás és a TERC GOLD költségvetés készítő program 
alapján készül. 

ssz. érintett helyiség   érintett 
szerkezet 

lakás felújítás munkanemenként 
részletezve 

mennyiség becsült 
költség (Ft) 

Kötelezően elvégzendő munkák 

1 összes  fűtés fogyasztói gázvezeték és gáztűzhely 
felújítása javítás üzembe helyezés,   
hatósági biztonságtechnikai tömörségi 
vizsgálat    FŐGÁZ ügyintézéssel    

1klt. 550 000 

2 összes elektromos 
hálózat 

felújítás, szabványosítás javítás, ELMŰ 
ügyintézés elektromos fűtés kialakítása 
1db hűtárolós kályha beépítése vezérelt 
áramkőr és mérő kialakításával, 1db 
infra fősugárzószerelése. 

1klt. 1 100 000 

3 összes szennyvízvezeték szennyvíz vezeték felújítása 1klt. 250 000 

4 összes vízvezeték vízvezeték felújítása, vízóra szerelés, 
tervezés, hitelesítés, VÍZMŰ ügyintézés 

1klt. 350 000 

5 fürdőszoba 
konyha 

szigetelés aljzat vízszigetelése 15m2 160 000 

      Javasolt munkák     
6 összes  nyílászárók bejárati ajtó csere, beltéri ajtók pótlása 

ablakok felújítása küszöbök és 
párkányok javítása, passzítás, lakatos 
szerelvények javítása, üvegek pótlása 
mázolás         Figyelem : a kültéri 
nyílászárók cseréje miatt a településképi 
eljárás lefolytatása kötelező! 

4 db 600 000 

7 szoba padló melegpadló burkolat csere 18,5 m2 180 000 

8 konyha, 
fürdőszoba,  

padló hidegpadló burkolat csere 14,5m2 280 000 

9 fürdőszoba, 
konyha 

oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 350 000 

10 összes fal vakolat javítás 50 m2 320 000 

11 összes festés-mázolás összes helyiség festés-mázolása 1klt. 520 000 
12 összes berendezési 

tárgyak és 
szerelvényei 

berendezési tárgyak és szerelvényei 
javítása, pótlása vagy cseréje, szabályos 
beüzemeléssel;                                            
mosdó, wc, bojler, fürdőkád vagy 
zuhanyzó, gáztűzhely, mosogató,   

6db 510 000 
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13 fürdőszoba  szellőzés  szabványos fürdőszobai 
szellőzőberendezés felszerelése, 
beüzemelése 

1klt. 150 000 

      összesen nettó:   5 320 000 

      Áfa 27%   1 436 400 

      bruttó összesen:   6 756 400 

 
  



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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Budapest VIII. kerület Kiss József utca 5. III. 32. 30 m2 egy szoba komfortnélküli lakás felújítás költségvetési segédlet. A 
lenti költségvetési összegek a mindenkori kamarai ajánlás és a TERC GOLD költségvetés készítő program alapján készül. 
ssz. érintett 

helyiség   
érintett szerkezet lakás felújítás munkanemenként részletezve mennyiség becsült 

költség 
(Ft) 

Kötelezően elvégzendő munkák 
1 összes fűtés fogyasztói gázvezeték és gázkészülék felújítása 

javítás üzembe helyezés, hatósági 
biztonságtechnikai tömörségi vizsgálat    FŐGÁZ 
ügyintézéssel   

1klt. 350 000 

2 összes elektromos 
hálózat 

felújítás, szabványosítás javítás, ELMŰ 
ügyintézés villanybojler, 1db hőtárolós kályha 
vezérelt áramkőr és mérő kialakítása 1db 
infrapanel beépítése (konyha és fürdőszoba) 

1klt. 1 050 000 

3 összes szennyvízvezeték szennyvíz vezeték felújítása 1klt. 250 000 
4 összes vízvezeték vízvezeték felújítása, vízóra szerelés, tervezés, 

hitelesítés, VÍZMŰ ügyintézés 
1klt. 350 000 

5 fürdőszoba 
konyha 

szigetelés aljzat kenhető vízszigetelése 15m2 160 000 

    Javasolt munkák     

6 összes nyílászárók nyílászárók felújítása: beltéri ajtók pótlása 
bejárati ajtó és ablakok felújítása küszöbök és 
párkányok javítása, passzítás, lakatos 
szerelvények javítása, üvegek pótlása mázolás. 
Figyelem: a kültéri nyílászárók cseréje miatt a 
településképi eljárás lefolytatása kötelező! 

4 db 400 000 

7 szoba padló melegpadló burkolat csere 16,5 m2 180 000 

8 konyha, 
fürdőszoba 

padló hidegpadló burkolat csere 10m2 240 000 

9 fürdőszoba, 
konyha 

oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000 

10 összes fal mennyezet és oldalfal vakolat átvizsgálása 
meglazult részek eltávolítása vakolat javítás 

50 m2 200 000 

11 összes fürdő fürdőszoba kialakítása leválasztás a konyha 
végéből gipszkarton válaszfal szerelés 1db beltéri 
ajtó beépítésével. Szellőzés kiépítésével 

1klt. 350 000 

12 összes festés-mázolás összes helyiség festés-mázolása 1klt. 500 000 

13 összes berendezési 
tárgyak  és 

szerelvényei 

berendezési tárgyak és szerelvényei javítása, 
pótlása vagy cseréje, szabályos    beüzemeléssel; 
mosogató, mosdó, wc,                                    bojler, 
zuhanyzó, gáztűzhely,  

1klt. 450 000 

14 fürdőszoba szellőzés  szabványos fürdőszobai szellőzőberendezés 
felszerelése, beüzemelése 

1klt. 150 000 

     összesen nettó:   4 930 000 



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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      Áfa 27%   1 331 100 

      bruttó összesen:   6 261 100 

 
  



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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Budapest VIII. kerület  Kőris u. 12. I. 20.   27 m2  egy szoba komfort nélküli lakás felújítás költségvetési segédlet. A lenti 
költségvetési összegek a mindenkori kamarai ajánlás és a TERC GOLD  költségvetés készítő program alapján készül. 

ssz. 
érintett 
helyiség   

érintett szerkezet lakás felújítás munkanemenként részletezve mennyiség 
becsült 

költség (Ft) 

Kötelezően elvégzendő munkák 

1 összes fűtés 

fogyasztói gázvezeték és gázkészülék felújítása 
javítás üzembe helyezés,   hatósági 
biztonságtechnikai tömörségi vizsgálat    FŐGÁZ 
ügyintézéssel  

1klt. 350 000 

2 összes 
elektromos 

hálózat 

felújítás, szabványosítás javítás, ELMŰ ügyintézés 
villanybojler, 1db hőtárolós kályha vezérelt 
áramkőr és mérő kialakítása 1db infrapanel 
beépítése (konyha és fürdőszoba) 

1klt. 1 050 000 

3 összes szennyvízvezeték szennyvíz vezeték felújítása 1klt. 250 000 

4 összes vízvezeték 
vízvezeték felújítása, vízóra szerelés, tervezés, 
hitelesítés, VÍZMŰ ügyintézés 1klt. 350 000 

5 
fürdőszoba 

konyha szigetelés aljzat kenhető vízszigetelése 9m2 140 000 

  
  Javasolt munkák     

6 összes nyílászárók 

nyílászárók felújítása: beltéri ajtók pótlása bejárati 
ajtó és ablakok felújítása küszöbök és párkányok 
javítása, passzítás, lakatos szerelvények javítása, 
üvegek pótlása mázolás. Figyelem: a kültéri 
nyílászárók cseréje miatt a településképi eljárás 
lefolytatása kötelező! 

4 db 400 000 

7 szoba padló melegpadló burkolat csere 18 m2 190 000 

8 konyha, 
fürdőszoba 

padló hidegpadló burkolat csere 9 m2 270 000 

9 
fürdőszoba, 

konyha 
oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000 

10 összes fal 
mennyezet és oldalfal vakolat átvizsgálása 
meglazult részek eltávolítása vakolat javítás 

30 m2 150 000 

11 összes fürdő 
fürdőszoba kialakítása leválasztás a konyha 
végéből gipszkarton válaszfal szerelés 1db beltéri 
ajtó beépítésével. Szellőzés kiépítésével 

1klt. 350 000 

12 összes festés-mázolás összes helyiség festés-mázolása 1klt. 480 000 



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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13 összes 
berendezési 
tárgyak  és 

szerelvényei 

berendezési tárgyak és szerelvényei javítása, 
pótlása vagy cseréje, szabályos    beüzemeléssel; 
mosogató, mosdó, wc,  bojler, zuhanyzó, 
gáztűzhely, 

1klt. 450 000 

14 fürdőszoba szellőzés 
 szabványos fürdőszobai szellőzőberendezés 
felszerelése, beüzemelése 

1klt. 150 000 

      összesen nettó:   4 880 000 
      Áfa 27%   1 317 600 

      bruttó összesen:   6 197 600 

 
  



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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Budapest VIII. kerület  Lujza u. 8. fszt. 7.    34.81  m2  egy szoba komfortos lakás felújítás költségvetési segédlet. A 
lenti költségvetési összegek a mindenkori kamarai ajánlás és a TERC GOLD  költségvetés készítő program alapján 

készül. 

ssz. 
érintett 
helyiség   

érintett szerkezet 
lakás felújítás munkanemenként 

részletezve 
mennyiség 

becsült költség 
(Ft) 

Kötelezően elvégzendő munkák 

1 összes 
fogyasztói 
gázvezeték 

fogyasztói gázvezeték felújítása 1db 
gáztűzhely 1db parapet gázkonvektor 

felszerelés hatósági nyomáspróba 
Tervezés FŐGÁZ ügyintézés 

1klt. 850 000 

2 összes elektromos hálózat 

felújítás, szabványosítás javítás, ELMŰ 
ügyintézés villanybojler, 1db hőtárolós 

kályha vezérelt áramkőr és mérő  
kialakítása 1db infrapanel beépítése 

(konyha és fürdőszoba) 

1klt. 1 250 000 

3 összes szennyvízvezeték szennyvíz vezeték felújítása 1klt. 250 000 

4 összes vízvezeték 
vízvezeték felújítása, vízóra szerelés, 

tervezés, hitelesítés, VÍZMŰ ügyintézés 
1klt. 350 000 

5 
fürdőszoba 

konyha szigetelés aljzat kenhető vízszigetelése 11m2 150 000 

  
  Javasolt munkák     

6 összes nyílászárók 

nyílászárók felújítása: beltéri ajtók pótlása, 
bejárati ajtó és ablakok javítása, küszöbök 

és párkányok javítása, passzítás, lakatos 
szerelvények pótlása, cseréje, üvegek 
pótlása mázolás. Figyelem: a kültéri 

nyílászárók cseréje esetén a településképi 
eljárás lefolytatása kötelező! 

4 db 400 000 

7 szoba padló melegpadló burkolat csere 22.8 m2 300 000 

8 
konyha, 

fürdőszoba 
padló hidegpadló burkolat csere 12 m2 250 000 

9 
fürdőszoba, 

konyha 
oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000 

10 összes fal 
mennyezet és oldalfal vakolat átvizsgálása 

meglazult részek eltávolítása vakolat 
javítás 

30 m2 150 000 

11 összes festés-mázolás összes helyiség festés-mázolása 1klt. 680 000 

12 összes 
berendezési 
tárgyak  és 

szerelvényei 

berendezési tárgyak és szerelvényei 
javítása, pótlása vagy cseréje, szabályos    
beüzemeléssel; mosogató, mosdó, wc,  

bojler, zuhanyzó, villanytűzhely, 

1klt. 450 000 



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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13 fürdőszoba szellőzés 
 szabványos fürdőszobai 

szellőzőberendezés felszerelése, 
beüzemelése 

1klt. 160 000 

      összesen nettó:   5 540 000 
      Áfa 27%   1 495 800 

      bruttó összesen:   7 035 800 

 
  



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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Budapest VIII. kerület  Lujza u. 8. I. 9.   40  m2  egy szoba komfortos lakás felújítás költségvetési segédlet. A lenti 
költségvetési összegek a mindenkori kamarai ajánlás és a TERC GOLD  költségvetés készítő program alapján készül. 

ssz. 
érintett 
helyiség   

érintett szerkezet lakás felújítás munkanemenként részletezve mennyiség 
becsült 

költség (Ft) 

Kötelezően elvégzendő munkák 

1 összes 
fogyasztói 
gázvezeték 

fogyasztói gázvezeték felújítása gáztűzhely 
felszerelés hatósági nyomáspróba Tervezés 

FŐGÁZ ügyintézés 
1klt. 650 000 

2 összes elektromos hálózat 

felújítás, szabványosítás javítás, ELMŰ 
ügyintézés villanybojler, 1db hőtárolós kályha 

vezérelt áramkőr és mérő  kialakítása 1db 
infrapanel beépítése (konyha és fürdőszoba) 

1klt. 1 250 000 

3 összes szennyvízvezeték szennyvíz vezeték felújítása 1klt. 250 000 

4 összes vízvezeték 
vízvezeték felújítása, vízóra szerelés, tervezés, 

hitelesítés, VÍZMŰ ügyintézés 
1klt. 350 000 

5 
fürdőszoba 

konyha 
szigetelés aljzat kenhető vízszigetelése 11m2 150 000 

  
  Javasolt munkák     

6 összes nyílászárók 

nyílászárók felújítása: beltéri ajtók pótlása, 
bejárati ajtó és ablakok javítása, küszöbök és 

párkányok javítása, passzítás, lakatos 
szerelvények pótlása, cseréje, üvegek pótlása 

mázolás. Figyelem: a kültéri nyílászárók 
cseréje esetén a településképi eljárás 

lefolytatása kötelező! 

4 db 400 000 

7 szoba padló melegpadló burkolat csere 29 m2 300 000 

8 
konyha, 

fürdőszoba 
padló hidegpadló burkolat csere 11 m2 200 000 

9 
fürdőszoba, 

konyha 
oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000 

10 összes fal 
mennyezet és oldalfal vakolat átvizsgálása 

meglazult részek eltávolítása vakolat javítás 
30 m2 150 000 

11 összes festés-mázolás összes helyiség festés-mázolása 1klt. 680 000 



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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12 összes 
berendezési 
tárgyak  és 

szerelvényei 

berendezési tárgyak és szerelvényei javítása, 
pótlása vagy cseréje, szabályos    

beüzemeléssel; mosogató, mosdó, wc,  bojler, 
zuhanyzó, villanytűzhely, 

1klt. 450 000 

13 fürdőszoba szellőzés 
 szabványos fürdőszobai szellőzőberendezés 

felszerelése, beüzemelése 
1klt. 150 000 

      összesen nettó:   5 280 000 

      Áfa 27%   1 425 600 
      bruttó összesen:   6 705 600 
 
  



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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Budapest VIII. kerület  Lujza u. 8. I. 15.    35  m2  egy szoba komfortos lakás felújítás költségvetési segédlet. A lenti 
költségvetési összegek a mindenkori kamarai ajánlás és a TERC GOLD  költségvetés készítő program alapján 

készül. 

ssz. 
érintett 
helyiség   

érintett szerkezet 
lakás felújítás munkanemenként 

részletezve 
mennyiség 

becsült 
költség (Ft) 

Kötelezően elvégzendő munkák 

1 összes elektromos hálózat 

felújítás, szabványosítás javítás, ELMŰ 
ügyintézés villanybojler, 1db hőtárolós 

kályha vezérelt áramkőr és mérő  
kialakítása 1db infrapanel beépítése 

(konyha és fürdőszoba) 

1klt. 1 050 000 

2 összes szennyvízvezeték szennyvíz vezeték felújítása 1klt. 250 000 

3 összes vízvezeték 
vízvezeték felújítása, vízóra szerelés, 

tervezés, hitelesítés, VÍZMŰ ügyintézés 
1klt. 350 000 

4 
fürdőszoba 

konyha szigetelés aljzat kenhető vízszigetelése 9m2 140 000 

  
  Javasolt munkák     

5 összes nyílászárók 

nyílászárók felújítása: beltéri ajtók pótlása 
bejárati ajtó és ablakok felújítása küszöbök 

és párkányok javítása, passzítás, lakatos 
szerelvények javítása, üvegek pótlása 

mázolás. Figyelem: a kültéri nyílászárók 
cseréje miatt a településképi eljárás 

lefolytatása kötelező! 

4 db 400 000 

6 szoba padló melegpadló burkolat csere 22 m2 190 000 

7 
konyha, 

fürdőszoba 
padló hidegpadló burkolat csere 13 m2 260 000 

8 
fürdőszoba, 

konyha oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000 

9 összes fal mennyezet és oldalfal vakolat átvizsgálása 
meglazult részek eltávolítása vakolat javítás 

30 m2 150 000 

11 összes festés-mázolás összes helyiség festés-mázolása 1klt. 680 000 

12 összes 
berendezési tárgyak  

és szerelvényei 

berendezési tárgyak és szerelvényei 
javítása, pótlása vagy cseréje, szabályos    
beüzemeléssel; mosogató, mosdó, wc,  

bojler, zuhanyzó, villanytűzhely, 

1klt. 450 000 



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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13 fürdőszoba szellőzés 
 szabványos fürdőszobai 

szellőzőberendezés felszerelése, 
beüzemelése 

1klt. 150 000 

      összesen nettó:   4 370 000 

      Áfa 27%   1 179 900 

      bruttó összesen:   5 549 900 

 
  



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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Budapest VIII. kerület Magdolna u. 12. I. 28.  29 m2 egy szoba komfort nélküli lakás felújítás költségvetési 
segédlet. A lenti költségvetési összegek a mindenkori kamarai ajánlás és a TERC GOLD  költségvetés készítő 

program alapján készül. 

ssz. 
érintett 
helyiség   

érintett szerkezet 
lakás felújítás munkanemenként 

részletezve 
mennyiség 

becsült 
költség (Ft) 

Kötelezően elvégzendő munkák 

1 összes fűtés 

fogyasztói gázvezeték és gázkészülékek 
felújítása javítás üzembe helyezés,   

hatósági biztonságtechnikai tömörségi 
vizsgálat    FŐGÁZ ügyintézéssel  

1klt. 550 000 

2 összes elektromos hálózat 
felújítás, szabványosítás javítás, ELMŰ 

ügyintézés villanybojler, vezérelt áramkőr 
és mérő kialakítása villanyboyler részére  

1klt. 900 000 

3 összes szennyvízvezeték szennyvíz vezeték felújítása 1klt. 250 000 

4 összes vízvezeték 
vízvezeték felújítása, vízóra szerelés, 

tervezés, hitelesítés, VÍZMŰ ügyintézés 
1klt. 350 000 

5 
fürdőszoba 

konyha 
szigetelés aljzat kenhető vízszigetelése 9m2 140 000 

  
  Javasolt munkák     

6 összes nyílászárók 

nyílászárók felújítása: beltéri ajtók pótlása 
bejárati ajtó és ablakok felújítása küszöbök 

és párkányok javítása, passzítás, lakatos 
szerelvények javítása, üvegek pótlása 

mázolás. Figyelem: a kültéri nyílászárók 
cseréje miatt a településképi eljárás 

lefolytatása kötelező! 

4 db 300 000 

7 szoba padló melegpadló burkolat csere 20 210 000 

8 
konyha, 

fürdőszoba 
padló hidegpadló burkolat csere 9 m2 270 000 

9 
fürdőszoba, 

konyha oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000 

10 összes fal 
mennyezet és oldalfal vakolat átvizsgálása 

meglazult részek eltávolítása vakolat javítás 
30 m2 150 000 

11 összes fürdő 

fürdőszoba kialakítása leválasztás a konyha 
végéből gipszkarton válaszfal szerelés 1db 

beltéri ajtó beépítésével. Szellőzés 
kiépítésével 

1klt. 350 000 

12 összes festés-mázolás összes helyiség festés-mázolása 1klt. 480 000 

13 összes 
berendezési tárgyak  

és szerelvényei 

berendezési tárgyak és szerelvényei 
javítása, pótlása vagy cseréje, szabályos    
beüzemeléssel; mosogató, mosdó, wc,  

bojler, zuhanyzó, gáztűzhely, 

1klt. 450 000 



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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14 fürdőszoba szellőzés 
 szabványos fürdőszobai 

szellőzőberendezés felszerelése, 
beüzemelése 

1klt. 150 000 

      összesen nettó:   4 850 000 
      Áfa 27%   1 309 500 

      bruttó összesen:   6 159 500 

 
  



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 

 

24 
 

Budapest VIII. kerület  Magdolna u 47. fsz. 10.  34 m2  egy+fél szoba félkomfortos lakás felújítás költségvetési 
segédlet. A lenti költségvetési összegek a mindenkori kamarai ajánlás és a TERC GOLD  költségvetés készítő 

program alapján készül. 

ssz. 
érintett 
helyiség   

érintett szerkezet 
lakás felújítás munkanemenként 

részletezve 
mennyiség 

becsült költség 
(Ft) 

Kötelezően elvégzendő munkák 

1 összes 
fogyasztói 
gázvezeték 

fogyasztói gázvezeték felújítása 1db 
gáztűzhely 2db parapet gázkonvektor 

felszerelés hatósági nyomáspróba 
Tervezés FŐGÁZ ügyintézés 

1klt. 850 000 

2 összes elektromos hálózat felújítás, szabványosítás ELMŰ ügyintézés 
villanybojler,  

1klt. 950 000 

3 összes szennyvízvezeték szennyvíz vezeték felújítása 1klt. 250 000 

4 összes vízvezeték 
vízvezeték felújítása, vízóra szerelés, 

tervezés, hitelesítés, VÍZMŰ ügyintézés 
1klt. 350 000 

5 
fürdőszoba 

konyha szigetelés aljzat kenhető vízszigetelése 11m2 150 000 

  
  Javasolt munkák     

6 összes nyílászárók 

nyílászárók felújítása: beltéri ajtók pótlása, 
bejárati ajtó és ablakok javítása, küszöbök 

és párkányok javítása, passzítás, lakatos 
szerelvények pótlása, cseréje, üvegek 
pótlása mázolás. Figyelem: a kültéri 

nyílászárók cseréje esetén a településképi 
eljárás lefolytatása kötelező! 

4 db 400 000 

7 szoba padló melegpadló burkolat csere 22 m2 300 000 

8 
konyha, 

fürdőszoba 
padló hidegpadló burkolat csere 12 m2 280 000 

9 fürdőszoba, 
konyha 

oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000 

10 összes fal 
mennyezet és oldalfal vakolat átvizsgálása 

meglazult részek eltávolítása vakolat 
javítás 

30 m2 150 000 

11 összes festés-mázolás összes helyiség festés-mázolása 1klt. 680 000 

12 összes 
berendezési 
tárgyak és 

szerelvényei 

berendezési tárgyak és szerelvényei 
javítása, pótlása vagy cseréje, szabályos    
beüzemeléssel; mosogató, mosdó, wc, 

bojler, zuhanyzó, villanytűzhely, 

1klt. 450 000 

13 összes  fürdőszoba 
gipszkarton válaszfal építése 1db beltéri 

ajtóval   
1klt. 250 000 



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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14 fürdőszoba szellőzés 
 szabványos fürdőszobai 

szellőzőberendezés felszerelése, 
beüzemelése 

1klt. 160 000 

      összesen nettó:   5 520 000 

      Áfa 27%   1 490 400 

      bruttó összesen:   7 010 400 

 
  



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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Budapest VIII. kerület Práter u. 75. I. 37.     29 m2 egy szoba komfort nélküli lakás felújítás költségvetési segédlet. A 
lenti költségvetési összegek a mindenkori kamarai ajánlás és a TERC GOLD költségvetés készítő program alapján 

készül. 

ssz. 
érintett 
helyiség   

érintett szerkezet 
lakás felújítás munkanemenként 

részletezve 
mennyiség 

becsült költség 
(Ft) 

Kötelezően elvégzendő munkák 

1 összes elektromos hálózat 

felújítás, szabványosítás javítás, ELMŰ 
ügyintézés villanybojler, 1db hőtárolós 

kályha vezérelt áramkőr és mérő  
kialakítása 1db infrapanel beépítése 

(konyha és fürdőszoba) 

1klt. 1 050 000 

2 összes szennyvízvezeték szennyvíz vezeték felújítása 1klt. 250 000 

3 összes vízvezeték 
vízvezeték felújítása, vízóra szerelés, 

tervezés, hitelesítés, VÍZMŰ ügyintézés 
1klt. 350 000 

4 fürdőszoba 
konyha 

szigetelés aljzat kenhető vízszigetelése 9m2 140 000 

  
  Javasolt munkák     

5 összes nyílászárók 

nyílászárók felújítása: beltéri ajtók pótlása 
bejárati ajtó és ablakok felújítása küszöbök 

és párkányok javítása, passzítás, lakatos 
szerelvények javítása, üvegek pótlása 

mázolás. Figyelem: a kültéri nyílászárók 
cseréje miatt a településképi eljárás 

lefolytatása kötelező! 

4 db 560 000 

6 szoba padló melegpadló burkolat csere 20m2 200 000 

7 
konyha, 

fürdőszoba 
padló hidegpadló burkolat csere 9 m2 230 000 

8 
fürdőszoba, 

konyha 
oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000 

9 összes fal 
mennyezet és oldalfal vakolat átvizsgálása 

meglazult részek eltávolítása vakolat javítás 
30 m2 150 000 

11 összes festés-mázolás összes helyiség festés-mázolása 1klt. 680 000 

12 összes 
berendezési tárgyak  

és szerelvényei 

berendezési tárgyak és szerelvényei 
javítása, pótlása vagy cseréje, szabályos    
beüzemeléssel; mosogató, mosdó, wc,  

bojler, zuhanyzó, villanytűzhely, 

1klt. 450 000 

13 fürdőszoba szellőzés 
 szabványos fürdőszobai 

szellőzőberendezés felszerelése, 
beüzemelése 

1klt. 150 000 

      összesen nettó:   4 510 000 

      Áfa 27%   1 217 700 
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Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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      bruttó összesen:   5 727 700 

 
  



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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Budapest VIII. kerület Szerdahelyi u. 18. III. 28. 31,53 m2  egy szoba komfort nélküli lakás felújítás költségvetési 
segédlet. A lenti költségvetési összegek a mindenkori kamarai ajánlás és a TERC GOLD  költségvetés készítő 

program alapján készül. 

ssz. 
érintett 
helyiség   

érintett szerkezet 
lakás felújítás munkanemenként 

részletezve 
mennyiség 

becsült költség 
(Ft) 

Kötelezően elvégzendő munkák 

1 összes 
fogyasztói 
gázvezeték 

fogyasztói gázvezeték felújítása gáztűzhely 
felszerelés hatósági nyomáspróba 

Tervezés FŐGÁZ ügyintézés 
1klt. 650 000 

2 összes elektromos hálózat 

felújítás, szabványosítás javítás, ELMŰ 
ügyintézés villanybojler, 1db hőtárolós 

kályha vezérelt áramkőr és mérő  
kialakítása 1db infrapanel beépítése 

(konyha és fürdőszoba) 

1klt. 1 250 000 

3 összes szennyvízvezeték szennyvíz vezeték felújítása 1klt. 250 000 

4 összes vízvezeték 
vízvezeték felújítása, vízóra szerelés, 

tervezés, hitelesítés, VÍZMŰ ügyintézés 
1klt. 350 000 

5 
fürdőszoba 

konyha szigetelés aljzat kenhető vízszigetelése 11m2 150 000 

  
  Javasolt munkák     

6 összes nyílászárók 

nyílászárók felújítása: beltéri ajtók pótlása, 
bejárati ajtó és ablakok javítása, küszöbök 

és párkányok javítása, passzítás, lakatos 
szerelvények pótlása, cseréje, üvegek 
pótlása mázolás. Figyelem: a kültéri 

nyílászárók cseréje esetén a településképi 
eljárás lefolytatása kötelező! 

4 db 400 000 

7 szoba padló melegpadló burkolat csere 20 m2 300 000 

8 
konyha, 

fürdőszoba padló hidegpadló burkolat csere 11,5 m2 200 000 

9 
fürdőszoba, 

konyha 
oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000 

10 összes fal 
mennyezet és oldalfal vakolat átvizsgálása 

meglazult részek eltávolítása vakolat 
javítás 

30 m2 150 000 

11 összes festés-mázolás összes helyiség festés-mázolása 1klt. 680 000 

12 összes 
berendezési 
tárgyak  és 

szerelvényei 

berendezési tárgyak és szerelvényei 
javítása, pótlása vagy cseréje, szabályos    
beüzemeléssel; mosogató, mosdó, wc,  

bojler, zuhanyzó, villanytűzhely, 

1klt. 450 000 

13 fürdőszoba szellőzés 
 szabványos fürdőszobai 

szellőzőberendezés felszerelése, 
beüzemelése 

1klt. 150 000 

      összesen nettó:   5 280 000 



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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      Áfa 27%   1 425 600 

      bruttó összesen:   6 705 600 
 
  



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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Budapest VIII. kerület Vay Ádám u. 6. I. 23.  29m2 egy szoba komfort nélküli lakás felújítás költségvetési segédlet. A 
lenti költségvetési összegek a mindenkori kamarai ajánlás és a TERC GOLD költségvetés készítő program alapján 

készül. 

ssz. 
érintett 
helyiség   

érintett szerkezet 
lakás felújítás munkanemenként 

részletezve 
mennyiség 

becsült költség 
(Ft) 

Kötelezően elvégzendő munkák 

1 összes fogyasztói 
gázvezeték 

fogyasztói gázvezeték felújítása gáztűzhely 
felszerelés hatósági nyomáspróba 

Tervezés FŐGÁZ ügyintézés 
1klt. 650 000 

2 összes elektromos hálózat 

felújítás, szabványosítás javítás, ELMŰ 
ügyintézés villanybojler, 1db hőtárolós 

kályha vezérelt áramkőr és mérő  
kialakítása 1db infrapanel beépítése 

(konyha és fürdőszoba) 

1klt. 1 250 000 

3 összes szennyvízvezeték szennyvíz vezeték felújítása 1klt. 250 000 

4 összes vízvezeték 
vízvezeték felújítása, vízóra szerelés, 

tervezés, hitelesítés, VÍZMŰ ügyintézés 
1klt. 350 000 

5 
fürdőszoba 

konyha 
szigetelés aljzat kenhető vízszigetelése 11m2 150 000 

  
  Javasolt munkák     

6 összes nyílászárók 

nyílászárók felújítása: beltéri ajtók pótlása, 
bejárati ajtó és ablakok javítása, küszöbök 

és párkányok javítása, passzítás, lakatos 
szerelvények pótlása, cseréje, üvegek 
pótlása mázolás. Figyelem: a kültéri 

nyílászárók cseréje esetén a településképi 
eljárás lefolytatása kötelező! 

4 db 400 000 

7 szoba padló melegpadló burkolat csere 20 m2 300 000 

8 
konyha, 

fürdőszoba 
padló hidegpadló burkolat csere 9 m2 180 000 

9 
fürdőszoba, 

konyha 
oldalfal hideg burkolat csere 20 m2 300 000 

10 összes fal 
mennyezet és oldalfal vakolat átvizsgálása 

meglazult részek eltávolítása vakolat 
javítás 

30 m2 150 000 

11 összes festés-mázolás összes helyiség festés-mázolása 1klt. 680 000 



 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefváros Önkormányzata 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek, 
alapítványok, valamint 
egyházak, egyházi szervezetek 
számára 
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12 összes 
berendezési 
tárgyak  és 

szerelvényei 

berendezési tárgyak és szerelvényei 
javítása, pótlása vagy cseréje, szabályos    
beüzemeléssel; mosogató, mosdó, wc,  

bojler, zuhanyzó, villanytűzhely, 

1klt. 450 000 

13 fürdőszoba szellőzés 
 szabványos fürdőszobai 

szellőzőberendezés felszerelése, 
beüzemelése 

1klt. 150 000 

      összesen nettó:   5 260 000 
      Áfa 27%   1 420 200 
      bruttó összesen:   6 680 200 
 


