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Józsefvárosi Gazdálkod ási Kazpont, Zrt"

Név : Vajda Péter Altalános Isko]a

Cím : 1089 Budapest, Vajda P. u. 25-31. Kelt: 2011 év 01 hó 05 nap

A munka leírása: Szabvány méľetű kézilabdapźllya spoÍbuľkolatának felújítása.
Légtartásos sátoľ takarófólia és hőpaplan cseréje.
Toľnateľemben ütéscsillapító falborítás kialakítása.
Női és férfi öltcjző felúiítása.

Költsésvetés fü cjsszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Epítmény közvetlen kciltsége 20.937.107 18.428.893

1.l Közvetlen önköltsés összesen 20.937.107 18.428.893

2.1 'ĄFA vetítési alap
11 

^f^L.L 
^f 

ą 27.00%
39.366.000
10.628.820

3. A munka áľa 49.994.820

Aláírás

ł\ĺ
eĐ



Munkanem cjsszesíto

Munkanem száma és negnevezése Anyagköltség Díjkoltség

19 Koltségtérítések
21 lrtás, fö]d- és sziklamunka
32 Előregyártott épületszerkezeĹi elenl elhelyezése és szerelése
33 Fa|azás és egyéb kőművesmunka
36 Vakolás és rabicolás
39 Szárazépítés
42 Hideg- és melegbuľkolatok készítése. a|jzat e\őkészítés
43 Bádogozás
44 Fa- és nltĺanyag szetkeze.t. elhelyezése
45 Fém nyílászárő ésépü1etlakatos-szeľkezet elhelyezése
4] Felületképzés
48 Szigetelés
50 Beépített berendezési ĺárgyak elhelyezése
7 1 Elektromosenergia-elIátás, villanyszerelés
80 Általános épületgépészeti szigetelés
82 Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
83 Szellőztetóberendezések
90 Takarítási munka
92 Szabadidőésspoľtlétesíĺnények

800
468.000

5.000
31.816
25.428
66.756

12.065.901
0

54.516
2.231.800

427.893
119.104
ó70.000

2.081.710
59.000

480.270
124.112

0
2.025.001

465.800
80.400
4.800

30.391
279.936
14) )',7)

11.521 .670
65.000
48.272

112.960
1 .353.682

45.568
136.000
653.152
88.000

279.904
77.080
16.000

3.022.000

I. Fejezet munkanemei összesen 20.937.107 18.428.893
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Feiezet összesítő

Fejezet megnevezése Anyagköltség Díjkciltség

Kézil ab dapálya spor.tbu rk o l at
Belső Ĺornaterem
Fiú öltöZő
Lány ö|töző
Egyéb költségek
Külső pálya egyéb tételek

t0.495.140
2.197.800
2.504.258
2.309.908

156.000
3.214.001

10.13 8.040
437.088

2.183.982
1.842.983

442.400
3.384.400

Feiezetek 1-97 munkanemei összesen 20.937.101 18.428.893



Kézitrabdapátr3'a sporthuľkola{ ĺ. onđa}

Ssz. Tételszáľn
Tételkiíľ.ás

Egységľe jutó (řĺ{JF..) Á tétel ára łisszesen (ř{{JF.)
,Ąn3'ag Munkadíj ,Arr3'ag Munkadíj

1 f1-011-11.6 (26) ON
Epítési tcjrmelék konténeres e]szá||iĺása. lerakása.
lerakóhelyi díjjal,
8,0 m3-es konténerbe

4 đb 7E.008 0 312.000 0

f 21-011-12 (29) ON
Munkahelyi depóniából építési ĺörmelék konténerbe rakása.
kézi eľővel, önál]ó munka esetén elszánro]l,a,
konténeľ szállíĺás nélküI

30 ľn3 0 ĺ.80Ü 0 54.000

3 42-00A-s.4 (14)
Gumi]emez vagy PVC burkolat bontása tekercsbő]. lapokból
l'agy lépcson betétként

990 rnf 0 1.280 0 1.26T.2A0

4 42-000-6.2 (39) ON
Egyéb bontások,
r agaszÍ'ott' p a d l ó burk o I at alj zaÍán ak p o rt a l an ítá s a,
a m ar ad ék r agasztő szeľ o l d ó szere s e l távol ítás a'
maratása, felkaparása

990 m2 0 800 A i92.000

5 42-047-s.2.2.1-0311048 (70)
Alj zatki egyenlítés' ragaSztóval szennyezett beÍ.ona|jzat felület
előkészítése
Meglévő a|jzatkiegyenlítése, rugalmas burkolat aLá (nagy
igénybevétel)
r a gasztőv a| szenny ezett betonalj zat (c em entesztri ch) fe] u l et
előkészítése,
3 mm vastagságban MUREXIN Extrém aljzaĺkiegyen]ítő +
MUREXIN D4 tapadóhíd
(vagy műszakilag ezzel egy enértékű)

990 m2 1.54ĺ 1,44a ĺ.525.590 t.425.600

6 42-041-3.2.2.2-03il048 (71)
Megl évo aljzat kiegyenl ítése, ru galm as burkol at a|á (nagy
igénybevéteI)
r agasztőv al szennyezett betonal i zat (cem entesztri ch) fel ü] et
előkészítése,
többlet minden 1 mnr rlastagságban
MUREXIN NE 30 Extrém aljzatkiegyenlítő

990 m2 $As 640 44o.sso 633.600

A
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KézÍ}abdapál3'a spoľtbłlrko}aÉ 2. olđal

Ssz. TéteIszánr
Tételkiíľás

Egységľ.e jutó (ř{{JF)
An3'ag Munkadíj

Á téteľ áľa łisszesen (ř{{JF)

'Ąnyag Munkađíj

7 42-84f-ĺ2.9.0311078 (187)
Sponbuľkol at fektetése szabr,ányo s, ki e gyen litett a|jzaĺr a.
SW r'ízzáró sportburkolat kialakítása: 10nrm r'astag gumi
granulátum és pol iuretán keverékű a|apréteg sportburkolat
fektetésése
(a fektetés ideje a burkolási tételeknéI szerepel)

990 m2 3.800

K42-A42-12. I -03 I 4s0s (98)
Sportburkolat fedőréteg buľkolás 5 lnm vasĹagságú önteľü]ő
poliuretán réteg kerül, kĺĺtés kĺlzben EPDM őrlettel beszóľr,a.

990 m2 4.500 5.536

9 K47-811-41.ĺ
Pályavonalazások felfestése kültéri haszná|atu pálya esetén (
kézilabda, kosár]abda és fl ooľbal])

ĺ ktg 0 485.Ü08

3.762.000

4.455.000 s.480"640

485.000

F'ejezet 01-97 munkanemei łĺsszesen : ĺ 0.495.140 10.138.040

rťV
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tseEső toľ.matereľľr 3. olda!

Ssz. Tételszáľľt
Tételkiírás

Egységľe jutó (ř{UF.) Á tétel ára összesen (ř{{JF.)
Anyag Munkadíj .Ąn3'ag Munkadíj

I 4s-000-1.x.3 (3)
Nyílászáró szęrkezetek bontása,
ajĺo, 2,01 m2 felület felett

LZ rn? 0 4.800 0 57.6AA

2 4s-001-11.s.2.2-01s442s (36)
Kétszárnyú tomatenni fém ajtó elhelyezćse

2 db 749"00A 12.800 1.498.000 25.600

3 47-a11.41.l.ĺ (x35)
Kézilabdakapu méretű minta festése

1,4 rn2 7.000 S.ŁZE 9.E00 E.2BE

4 Í<9f-a21.2.1"1.2
Tornaterem rité scsi ll apító fa] burko] at ki al akítása,
] 5 nrm vtg. vászonbetétes erosítésű gumilemez ragasztásos
rögzítéssel

ó0 m2 ĺ t.500 5.760 690.000 345.600

Fejezet 01-97 ľnuľltr<aneľnei łisszesen: 2.ĺ 97.800 437.088

0-r

lĺ
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Fiú öxÉöző 4. ołda}

Ssz. T.éte}számr

Tételkiíľás
Egységre.iutĺí (ř{UF) A tétel ára összesen (ř{ĺJF)
,Anyag Munkadíj Ányag Muntr<adíj

x 19-07t-tl.i.ĺ.ĺ (4)
Ellenĺjĺző próbák,
be]so elektronlos |lá|ozaĺ és berendezés,
ft'lde]és és érintésr,édelenr,
érintésvéd e] m i ren d szeľbe bekötött fogyasztók -h atáso ssá gának
nrérése

ĺ k|t 0 18.000 0 xE.000

2 ĺ9-090-1 (ĺ) cN
Epítmények tltadás elotti utolsó takarítása (pipeľe)

4 db 200 3.200 800 12.800

3 32-002-1.1.i-0n20012 (1) ON
El őre gyárto ÍÍ' azonna| terlrel heto nyíI ásáthi dal ó
el helyezése (v á1 aszfal áthi dal ók i s), tanószerkezetľe,
csomóponti kotés nélkül.
fa|azat. szélességű áthidaló elenrekből vagy több elenr
egymás mellé sorolásával, a teheľlroľdó falváll e]okészítésével,
kiegészíto hőszigetelés elhelyezése né]kül,
0,] 0 t/db tömegig,
égetett agy ag-ker ám i a köpenyes nyíl ásáthi dal ó
POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m

t db 2.500 2.40A 2.500 2.400

4 33-000-21.1.1.1.1.1
Y á|aszfalbontása,
égetett agy ag-ker ámi a termékekből,
erosítő pillénel vagy erosítő pillér nélkül ťalazva,
kisméretű, mészhonrok, magasított vagy nagyméretű téglából,
15 cm vastagságig,
falaző, cementes mészhab ar csból fai azva
(WC-ben)

2,1 m2 0 1.952 0 4.099

5 33-011-1.2.1.2.1.1.1-0120055 (25)
Yálaszfa| építése,
pórusbeton termékekből.
normál elemekbő],
l 25 mm falvastagságban,
600x200x200 mm-es méľetű
kézi ťalazoe]emből (fugar'astagság 10 mnr),
falaző. cementes mészhabarc sba fa]azl,a
YTONG vál aszfal el em, P\,e j e1Íi.600x200x 200 nim
M 1 (HflO-mc) ťalaző, cen,lentes mészhabaľcs. nlészpéppel
(2 db zuhany vá|aszfa|:0,2m széles, 2nr magas, 1m mély
méľetű. 0,J m magas és 0,1m széIes kilépő fallal)

4,5 m2 3.535 1"664 ĺ5.908 7'48E



Fí11 ö!ťöző 5. oĺđaI

Ssz. T.ételszáľn
Tételkiírás

Egységľe juŕó (ř{UF') Á téŕeľ ára összesen (ř{UF.)
An3,ag Mumkađĺj Ányag Munkadíj

6 36-090-1.1.3-0550040
Vakoladavítás
o l d al fa] on, tégl a-, beton-, kőfelületen vagy építőI en7ezen,
a meg|azu\t, sérült vakolat előzetes leveľésével,
hiánypótlás 25Yo feleĺt
Hvb8-mc. be]téľi, l'akoló cementes nrészhabarcs mészpéppel -
előirányzat|.

36 m2 326 3.520 11.736 126"7Ż8

7 39-000-3.1 (8) ON
Kazetĺás álm ennyezetek bontása,
látszóbordás

7f m2 0 X.664 0 i9.96E

E 39-003-1.1.f.2.1-12!A211 (19) ON
S zeľe l t g i p s zkarton á|menny ezet f ém v ázszerk ezetľe (
duplasoros),
v á| aszÍható ffi g ge szté s s e l,
csavarfejek és illesztések alapgleÍtelve (Q2 minőségben),
nem látszó bordázaÍta|,
50 cm boľdatávolsággal (CD50l27),
l0 m2 osszefi.iggo felület felett,
l rtg. impregnált
72,5 mm r''tg. gipszkarton borítással
KNAUF HA 13 impregnált építolemez,72,5 nlm HRAK 1250l
2000, nón iusz fliggesztőve], Cikkszám: 3 63 07 1 20

12 rn2 2.218 3.520 26.616 4f.Z4A

9 39-00s-3.1.3-0120032 (10)
Falburkolat készítése á||ithato kengyellel CD 60127 profillal,
90 cm-es CD boľdatávolsággal, boľdák között kitoltő
szigeteléssel,
l rétegrĺ gipszkaľton borítással,
kengyel távolság 9,0 I - l 2 cm közijtl'
RIGIPS 1 rÍ'g. tuzgáiló RF l5 gipszkaľton borítással, Th:0,5 óľa
(fűtéscső takarás)

1,4 rn2 2.274 2.E80 3.ĺ84 4.03f

10 42-00a-2.1(6) ON
Lapbuľkolatok bontása,
p ad l ó burko l at bárm el y m éľetű kő agy ag, no zaik v agy
tört mozaik QvoVA) lapból

48,3 m2 0 1.408 0 68.006

ilfu
ď3



F,.iú ö[ťöző 6. otrda[

Ssz. TéÉelszám
TéteIIdíľás

Egységre jutó (F{UF..) ,Ą tétel áľa łisszeseľl (HUF.)
Án3'ag Munľ<adíj ..Ąnyag Munkađíj

tr1 42-808-2.f
Lapburkol atok bontása,
Íäl-. pilléľ- és oszlopburkolat, bármely méretű
mozaik, ko agy ag és c sempe

36 m2 0 2.304 0 82.944

12 4f-a1ĺ-2.ĺ.1.t-015ĺ72t (27)
Padlóburkolat hoľdozószerkezetének felületelokészítése
be]térben'
beton alapfelületen
felületelőkésziĺő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben
webeľ.co] pľimer a|apoző, Kód: G650 l 5
(vagy műszakilag ezze| egy enénéktĺ)

48,3 m2 228 3E4 ti.0t2 iE.547

13 4f-01Í-2.7.1.f-0415538 (2E)
Burko]at liordozószerkezetének fęlül etel okészítése
beltérben,
beton alapfelületen
ken]iető víz- és páraszigetelés felhordása egy rélegben,
haj lateľősít ő szalag elhelyezésével
Baumacol Proof folyékony fóIia, Cikkszám: 956522
(vagy műszakilag ezzel egyenértékű)

tr4,5 m2 2.568 4E0 37.236 6.9ó0

n4 42-012-1.1.1.2.r.1-03r31 16
Fal-, pilléľ-, oszlopburkolat készítése
beltéľben.
tégla, beton, vakolt alapfelĺileten,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan,3-5 mnr vtg. ragaszÍ'oba rakva, ] -] 0 mm
fugaszéless éggel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
MAPE] Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szüľke.
U]tracolor Plus fugázó, fehéľ

86 m2 5.ĺ20 4"92E 440.320 423.80E

15 42-022.1.1.3.2.1.ĺ.03t3ĺt6 (75)
Padlóburkol at készítése.
beltérben.
gľes, koporcelán lappal,
kĺitésben l,agy há]ósan, 3-5 mm vtg. ragaszÍoba rakva, l-10 nrm
fugaszélességgel.
20x20 - 40x40 cm kozötti lapméľettel
MAPEI Keľafl ex cementkĺjtésű ragasztólrabarcs, szüľke.
Ultracolor Plus fugázóhabarcs' fehér

44 m2 4"E20 4"928 2Í2.0E0 216.832

f
W.,.rn
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F.iú öntöző 7. olda!

Ssz. TéteIszám
Tételkiíľás

Egységre jutó (F{UF) Á téte} áľa łisszesen (F{UF)
Anyag Munkađíj Aľiyag Munkađíj

ĺ6 4f-022-1.7.3.2.i.1.03ĺ3iĺ7 (75)
Padlóbuľkol at készítése,
beltéľben,
R12 fokozottan csúszásmentes gres, koporcelán lappal'
kötésben vagy hálósan. 3-5 mm vtg' ragaszt.obarakva, ] -10 mm
fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cnr kcizotÍi lapmérettel
MAPEI Keľafl ex cęmentkĺjtésű ragasztóhabarcs, szriľke,
Ultracoloľ Plus fugázóhabarcs, felrér

4,5 rn? 5.320 4.928 23.94A ZZ"j76

t-i 42-071-4-015050X
Kiegészíto pľofil elhelyezése falbuľkolatok ktilső saľkainak
r'édelmére szjmmetrikus, asszimmetľikus kial akítással,
műanyagbó1, szinÍ.erezett alumíniurnból,eloxált alumíniumból,
fényes, matt, száicsiszo]t alumíniuniból,vagy fényes és
szá]csiszo]t rozsdalnentes acéIból,3-1 5 mm r'astagsági ľnérettel

30 m 3.X00 416 93"000 12.480

ĺ8 K42-0t 1-2.|.1.4.1-03l3032 (31)
P a d l ó buĺko l at h ord ozó szerkezet.ének fe l ü ] ete l ők é szít é s e
beltérben,
beton alapfelületen
önterülő felületki egyen] ítés készítése
5 mm átIagos rétegvastagságban
MA PEI Ul trapl an R en ovati on cinterül o aljzatki e gy en| itő
(vagy műszakilag ezzel egyenénékű)

48,3 rn2 3.650 3.200 I76.f9S tS4.S60

19 44-000-t.r
F a ny i|ásztlr ő szerkeze1ek bontása.
ajtó, ablak l'agy kapu,
2.00 mz-ig

4,5 mz 1 1.760 S 7.920

28 44-000-1.2 (2) CIN
F a ny í|ászár ő szerkezetek bontása'
ajtó, ablak vagy kapu,
2,0l-4,00 m2 között

2,| m2 ĺ x.120 f f"352

21 44,-846-2 (3)

Fa széktámlavédő, kukar,édő deszka (12'5 cm széles)
elhelyezése
(öltözőpadok mögé)

10 ľn 2.625 ĺ.184 26,250 t1.840

,TW



Fíú ö!ťłiző 8. oĺdatr

Ssz. TéteIszám
T.éteIkiíľás

Eg5'ségľe 3tltó (Fĺ{JF..) A tétel áľa łisszesen (ř{{JF}
,,Ąnyag Munkadíj Áľlyag Munkadĺj

22 45-001.1.x.3.1-01340Í6 (2)
Beltéri ajtók,
alapozoÍÍ. acél ajtótok elhelyezése,
saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM
tömítőprofillal, téglafalba va]ó beépĺtéssel'
625x2000-2000x2125 mm névleges méľeti g
Hömrann l részes saroktok, névleges méret:1000 x 2125 nlľn
(r,agy műszakilag ezze| egy enértékű)

ĺ db 19.500 3.200 19.500 3.200

23 45-00ĺ-1.1.4.Í-0t34024 (3)
Beltéri ajtók,
alapozotÍ" acél ajtótok elhelyezése.
befoglalótok szeľelésével, Jobbos/BaIos falcolt ajtólapokhoz
EPDM tomítopľofillal, 130 mm nyers téglafa|r'astagságig'
625x2000 -2000x21 25 mm nér,leges nréreti g
I{onnann fa|azos befoglalótok. nér,]eges méľet:750 x 21f5 mm,
130 mm falvastagság
(vagy műszakilag ezzel egy enértékű)

2 db 26"60A 3.200 53.200 6.400

24 45-001.2.2.1-0134722 (10)
B el téľi aj tól apok el helyezése, kiegészíto szerelvények nélkül,
40 nim vasĹag faforgácslap-betétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal,
0.8 mm vastag felriletkezelt acéllemezbő],
7 5 0x20 00 - 1 2 5 0x22 5 0 mm nér'l e ges m éreti g, e gy számyű töm öľ
ajtólappal
Hormanĺ oIT 40-1 beltéri tönror ajtólap, névleges nléľet:750 x
2725 mm, RAL 9016 színben
(r'agy műszakil ag ezze\ egy enértékű)

2 db 85.000 800 170.000 1.600

25 45-001-2"2.r-0134729 (r0\
Be]téri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szeľe]r'ények nélktil,
40 mm vastag faforgácslap-betétes, 3 olda]on fa]colt ajtólappal.
0,8 mm vastag felületkezelt acé]lemezbo],
7 5 0x2000 - 1 25 0x225 0 mm névl eges méreti g, e gyszárnyú tĺiln ör
ajtólappal
Hörmann oIT 40-1 beltéri tömör ajtólap. nér,leges méret:1000 x
2125 mm, RAL 9016 színben
(v agy mrĺszakilag ezze| egy enéľtékű)

I db 96.000 800 96.000 800

26 45-00r-3.1-0134753 (12)
Kiegészítő szerelvények elhelyezése
beltéri ajtólapokhoz
Alu körcímkés kilincsgarnitúra

3 db 9.000 576 27.000 ĺ.72E

k



Fir1 Łiltiiző 9. ondal

Ssz" Tételszánr
TéteIkiírás

Eg3.ségł.e jutó (řĺUF.) A tétel ára łisszesen (ř{UF)
Ányag Munkadíj Anyag Mun}<adíj

27 47-000.1.2Í.4.x.2-04x7972 (55)
B e] ső festé sekĺlél fe] til et el okészítése. részmunkák :

glettelés,
dí szperziós kötőanyagú glettel,
vakolt felületen,
tagolt fe]ületen
SAKRET DG-03 Diszperziós glett
(FaIak és mennyezet kétszeri glettelés, csiszolás)

n89 ynz 46i, 448 B7.iZg 84.672

28 47-000-4.1.4 (fi9)
Acé] felĹi] etek mázol ásának elokés zíto és részĺunkái ;
régi ol aj festék el távol í tása kap ar źlssal (rasket tázás),
ablakľácsról, fljtéscsőľől' öntöttr'as radíátorľól

40 m2 s7 1.92a f.Ż$a 76.800

f9 47-a0a-4.3.2-0150t12 (Í27) OFJ
Acélfelületek mázolásának előkészitő és részmunkái :

simítótapaszo|äs,
betétes vagy tagolt acélfe]üleĹen'
egyszeľi és minden további réteg
Trinát Mester1apasz, EAN: 595061 609376

40 rnf 427 s76 ĺ 7.080 23.040

30 41-000-7.1.2.2
FafelüI etek rnázolásának előkészítő és ľészmunkái ;
régi olajmázolás eltávo]ítása fa nyí|ászáro
szerkezetről,
lekaparással (raskettázás),
tagolt felületről
(fa nyilászárő)

50 m2 50 1.600 2.500 80.000

31 47.000-7.2.4.2-0737102 (ĺ40) oN
Fafel ti] etek mázolásának el ők észítő és ľészm unk ái ;

fafelü]et beeresztő alapozása egy ľétegben,
v izes bázisu a|apozőv a|,

tagolt feltileten
C ap acry| Haftpri nr er v izb ázi su, p i gm entál t alap oző, ex trém
tapadással, fehér

50 m2 478 448 2i.900 ZZ.4A0

32 47-000-7.3.2-0rsDfi2
Fafel ü]etek mázolásának el okészítĺĺ és résznlunkái ;

simító tapaszolás fafelü]eten, egyszeri és nrinden további,
tagolt felületen
Trinát Mestertapasz, EAN: 59506l 60937 6

50 mZ 4S0 896 22"500 44.800

,qĺ
Ąą"
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'ř' lu oltozo ĺ0. oľdatr

Ssz. Tételszámn
Tételkiíľás

Egységre jutĺ5 (Fĺ{.JF) ,Ą tétel áľa összeserr (ř{UF)
Amyag Munkadíj Anyag Munkadíj

33 47-A7A-2.L2-04n786s (8) OIN
Enyhén nedvszívó vagy sinra falfelüleĺek
tapad ásk özvetíto a|ap ozása,
vizes-diszp erzios akĺil bázisú alapozőv a|,
tagolt fe]Ĺileten
SAKRET GRW/GRF Nemesvakolal a\apozo - fehér, színes

94'64 m2 190 480 ĺ7.9E2 4s"4f7

34 47-8fi-15.i.ĺ.2-0Í5t171 (91) o]v
Diszperziős festés
nrűanyag bázjsu r,izes-diszpeľzi ós
feliér vagy gyárilag szinezeÍt festékke].
új r'agy régi lekaparĹ, e]okészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
tagolt sima felületen
Héra diszpeľziós belső fa]festék, fehéľ. EAN: 5995061999118

94,64 m2 ĺ99 736 ĺ8.833 69.655

3s 47-021-12.3.2-0137141 (22) ON
Konoziogátlo alapozás
rácson' korláton, keľítésen, sodronyháIón.
műgyanta kötőanyagri. vizes hígítású festékke]
Di sboro of Korľo d eck korr óziő gátl ó festék, feh ér, sel yemfényű

B m2 BtS 800 6.504 6.400

36 47-02|-12.4.2-0|37141 (2ó) oN
Konoziogátló alapozás
cso és regiszteľcso fe]ületén 6NÁ so-ig;,
fliggesztőn é s taľtóvason, sonn o sd ó á||v ány zaÍ.on,
műgyanta kötőanyagú, vizes hígítású festékkel
Di sboľoof K oľrodeck korr ozio gátl ó festék' fehéľ, selyenr fényű

20 m t8S 256 3.700 S.1ZO

37 47.021-21.3.2-013714t (70) oľ{
Acélfelul etek közbenso festése
rácson, korláton' keľítésen, sodronyhálón
műgyanta kötoanyagú, vizes hígítású festékke]
Di sboľoof Korľodeck konóziógátl ó festék, fehéľ' selyemfényű

I m2 543 896 4.344 7.168

3E 47-027-2r.4.2-AB714i (77) ON
A célfelületek kcjzbenso festése
cso és regiszteľcső fe]ti]eĺén gvÁ so-ig;, fliggeszton és
tartóvason,
sormosdó állványzaton
műgyanta kötoanyagú, vizes hígítású festék]ĺel
Di sboroof K orrodeck koľ: ozió gát] ó festék, fehéľ' sel yemfényű

? rn? 123 2EE E6ĺ f .816

rk
LŁY
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F.ĺú łitrťöző trĺ. oldał

Ssz. TéteIszáĺn
Tételldírás

Eg.ységľe ju{ó (F{UF..) Á tétel áľa ĺlsszeseľĺ (ř{{JF..)
.Anyag &{uľrkadíj Ányag Muntr<adíj

39 47-a21_-31.3.2-Ü13714n (136) ON
Acélfelületek átvonó festése
ľácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón
műgyanta kötőanyagú, \,iZes hígítású festćkkel
Di sboro of Korrodeck koľ oziő gźĺl ó festék, fehér. selyem fényű

I m2 543 896 4.344 T.t6B

48 47-021-3x.4.f-0137141 (t42) ÜIN
Acél felül etek átvonó festése
cső és regisztercső fe]ületén 6xÁ so.ĺg;. fliggesztőn és
tafióvason,
sormosdó á||ványzaton
műgyanta kcitőanyagú, vizes hígítású festékke]
Di sboroof Korrodeck koľ' őzi ő gáĺl ó festék, fehér, sel yenlfényű

20 In 123 28E Ż.460 5.760

4Í 47-031-5.1.2 (t75) ON{
Külső-belső
fa felul etek n edvessé gszabály ozo
f edőmázo|ása o l d ószeres szi l ikon-alkyd gyanta
zománcfestékkel, a|apozás nélkül.
tagolt felületen

32 m2 750 960 24.000 30.720

42 48-014-12-0216A21 Q6)
Üzemi-has zná|aÍi víz el leni szi getel és
h aj laterő sítése szi gete] őhabarcs vagy műan y agbćnisu
bevonatsZi getel ésnél,
egy rétegben, szi getel és rétegei közé beágy azv a,
minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterosítő-
résáthidaló sza|aggal
MUREXIN DB 70 hajlaterősító sza|ag
(épített zuhanyzok)

16 m 872 1.024 13.952 1ó.384

4s 48-014-16.1-0231101 (30)
Üzemi-has zná,lati víz ęlleni szigetelés
szoľítóperemes vagy (és) szigetelőgalléľos
bíjze]zárős pad Ióösszefolyó beépítése'
rugalmas szigetelőhabarcs r'agY ún. ''folyékony fólia''
(rugalmas műanyagdi szper zi ő) szi getel és esetén
Puľator BM COMPACT nemesacél fixmag. szaniter
padlóösszefolyó, 1 00x l 00-as fiigg. vagy vízsz' DN40, búzzárral
és lecsavaľozhaÍő ráccsal, C: l 82.10l '040
(vagy műszakilag ezze| egyenéľtékű) (2 db az épített
zuhanyzőkban, 1 db WC-ben' 1dbmosdóban)

4 db ĺ ĺ.200 1.92a 44.E00 7.680



Fĺú öl,tĺiző ĺ2" oldal

Ssz. Tételszánĺ
Tételkiírás

Egységľe jutó (ří{JF..)

,Ąnyag Munľ<adíj
Á ŕétel áľa łisszesem (F{{JF.)

Anyag Munkadĺj

44 K48-000-21 (28)
Pad]óöszefolyó elbontása járulékos kiegészíto elenlekkel

3đb 0 1.280

4s s0-008-6r.2-0a12111 (2S)
Kétfülkés ES-Sv28 szaniteľ válaszťal rendszeľ beépítése (Elofal:
lábbal együtt 2000mm magas' l860mm széles. kettő 650nrm
szél es, szeľeh'énye zeĺt ajÍ-ol app a|, Y álaszfal : 2 000mm m agas.
] 10Omm mély; eloxá]t a]umíniunr é|zárĺ panelek r,astagsága
28mn.l, erős, kopásálló melamin bel'onatú felület

ĺdb 310.000 5E.000

7r-000-1.r1 (2s) oN
Vezetékek, kábelek és szerell'ények bontása;
kapcsolók, csatlakozó
aIjzaĺok, fali fogIalatok, csengok, reduktorok,
eľos- vagy gyengeáľanú nyomók, termosztátok,
| épcsoházi automaták, j elzők l eszeľe] ése

4 đb 0 480

71-000-1.ĺ3 (30) o]Y
Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása;
min dennemű fényfonás és l ĺĺmpatest l eszerel ése

sdb 0 800

71-001.1.1.1.1.r-01 ĺ01t6 (1) ON
Merev, sinrafalú műanyag r,édocső elhelyezése,
dágazo dobozokkal,
elore elkészített falhoronyba'
vékonyfalú kivitelben,
könnyű mechanikai igénybevételre.
Névleges méret: l1-16 mm
HYDRO-THERM be]téri Mü I]l. vékonyfalú, hajlítható
merev műanyag szĹirke védőcső 16 mm, Kód: MU.III 16

5m 92 352

7t.001-l.t .2.2-01,1002ĺ (8) 0ľ{
Merev. simafa]ú műanyag védőcső elhelyezése,
elágazo dobozokkal,
el ore elkészített falhoronyba,
vastagfal ri kivitelben, nehéz męchani kai i génybevéte lre.
Névleges méret: 21.29 mm
HYDRO.THERM beltéľi Mü I' r,astagfalú, merev
műanyag szürke r,édőcso 27 mm, Kód: MU-I2l

47

48

310.000 5E.000

1.92A

4.000

L.76Ü460

3.360

fi,v
ą/-

--..ł-l
t)ô

5m 274 672 1.370



F.Íti öitiiző n3. otđal

Ssz. Tételszám
TéteIkííľás

Egységre jutó (ř{{JF.)
Anyag Munkadíj

Á téteľ ára összesen (řĺ{JF..)

Ányag Mumkadíi

50 71-001.t.2.2.2-0ĺÍ0021 (ĺ4) oN
Meľev, simafa]ú műanyag védocso elhelyezése,
e\ágaző dobozokkal,
falon kívül, eJőre elkészített tartó szerkezetre szerelve.
vastag, simafal ú kir,itel ben, nęhéz me chani kai i gényber'ételľe,
Névleges méret: 21-29 nm
HYDRO-THERM be]téri Mü I' vastagfalú, merev
műanyag sztirke l'édőcso 21 nrm. Kód: MU.l21

2ľn ,,a Á 92E

1.123

6"400

1.585

6.89f

87.500

ĺ.E56

f.400

4.480

40.000

32.000

54E

5ĺ 71-08f".21.1-02x71'12 (26) 0N
Kábelszerű vezeték elhelyezése
el őľe elkészített tanószerkezetre, 1 - 1 2 erij r ézv ezetov el,
elágazo dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méľéssel.
a szeľelvényekhez cSat]akoZó vezetékvégek bekcjtése né1kül.
keresztnret szeÍ': 0.5 -2'5 mm2
PannonCom-Kábel HOSVV-F 300/500V nlűanyag tölnlő
vezeték 4x1 .5 mm2, hajlékony rézr'ezetővel (MT)

5m

s2 7t.005-2.5x.2-a5t,$42 (56) oľ{

317 480

osszeépíthető l'ilágítási és telekommunikációs szeľelvények
elemei;
Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóe]enrek
nélkül)
kétpólusú
Schneider E]ectric CLASSIC kétpólusú kapcsoló (102), Csz.:
EEEP221 0140001 0

4db

K7ĺ.00ĺ -ĺ -0000001
Mérési jegyzőkonyv készítése

t klr

ĺ.120

0 40.000

54 I<71-01A-f .7
Felületľe szerelt lámpatest elhelyezése előľe elkészített
tartószerke ZeÍre,
zátI,
LED-es kivitelben, IP 65-ös
Megfel elő átal akítással'

5đb

ss 82-000-r.2.1 (s) 0N
Szeľel r,ények leszeľęlése,
menetes szere]r,ények,
DN 50 méľetig

Edb

ĺ 7.500

i1.f64

I
r,V

ć) ĺl
1-1-

íl í /cŕ|ori ! "rsua)



FitÍ ö}töző tr4. oldal

Ssz. Téte}szám
Tételkiíľás

Eg3,ségľe jutó (FĺUF..)
,Anyag Munkadíj

A tétel ára łisszesen (}ĺ{JF)
Anyag Munkadíj

3v

82-000-3.2 (13) ON
Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,
falikutak, mosdók

6db Ü

82-000-3.4 (1s) oN
Y izel| źlt ás b eren d ezé s i tár gy ak l e sze rel é s e,
WC csésze tartozékokka]

ndb 0

E2-000-3.5 (16) 0N
Y ízellátás berendezési tárgyak l eszeľel ése,
vize] de tal.tozékokkal

3db I

82.000-3.ó (17) oN
Y íze|látás berendezés i tár gy ak leszerelése,
öbl ítotartály tańozékokkal

ldb 0

82-000-3.9.ĺ (20) oN
Y íze||átás berendezés i tárgyak leszerelése.
zuhanytáIicák
szabadon szeľelt

ĺdb

82-000-4.2.s.2 (48)
G áz- és fiĺtésszere] é si beľendezé si táľgyak l eszerel ése,
fűtésszerelési berendezési tárgyak
öntöttvas tagos radiátor,
| 1 -20 tag kozott telj es szétszerelésse]
(ftÍtés szo| gáltató cé g saj át
kĺiltségén szereli le.)

3db 0

82-009-ĺ.1.l.02t5021 (1) oN
Fa]ikút, kiöntĺĺ vagy mosóvályú elhelyezése és bekcjtése,
falikút. szifon (bÍizelzárő) és csaptelep nélkül,
acél]emezből-, rozsdamentes lemezből \'agy
tintöttr'asbó]
Acéll emez fal i kút. k ír,ü] -belril fehéľ
Ííizzolnánc ozott, rövi d h át l apú

f .432

s.696

4.784

2.784

2.816

14.592

5.696

ĺ4.1x2

2.816

ĺ.2ECI

6ĺ

"fu
+8

ĺdb 10.900 1.280 r 0.900



F.iú ötrtöző ĺ5. otrđatr

Ssz. Tétetrszáľľr
Tételkiírás

Eg3.ségre jutó (ř{UF) Á tétel áľa iisszesem G{UF')
.Ą'nyag MunkađÍj Áľlyag Munkadíj

6s 82-009-s.i -affi2641(r7) OrY
Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,
ki folyószel ep. buze|záró és sarokszel ep nélkül,
falľa szerelhető porcelán kir'itelben (komplett)
BAZrS poľcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt' 4|96 71 01,
fehér

3 đb 10.207 5.05ó 3a,6f1 15.16E

64 82-009-7
Mosogató. mosdó vagy falikút tartozékok felszerelése,
Csenrpeszel ep, kifolyószelep fa] ikúthoz.
Sarokszelepek.

i0 db 880 1.920 8.800 ĺ9.200

65 82-009-7-0000001
Mosogató, mosdó, piszoár vagy falikút tartozékok felszerelése,
Piszoár nyomósze1ep

3 db 2.791 1.920 8.373 5.760

6ó 82-009-11.1.1.1-01t0255 (48) oN
WC csésze elhelyezése és bekötése,
oblítőtartály, sarokszelep, WC ü]oke,
nyomógomb nélkül'
porcelánból.
alsókifolyású,
lapos..öblítésű kir'itelben
ALFOLD]/BAZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6l alsó
kifolyású, színes, Kőd:4037 00 xx

2 db 16.800 5.3t2 33.ó00 rc.6f4

67 82-A09-12.1-0117096 (63) ON
WC-csésze kiegészítő szeľelvényeinek elhelyezése,
WC-ülőke
Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér

2 db 7.530 800 15.060 t.600

óE 82.009-ĺ3.ĺ-012ĺ065 (69) oN
wC öblítőtarÍá|y felszeľelése és bekĺjĺése,
falsík elé szerelhető, műanyag
VALSIR Mida falon kívüli Íartá|y,6-9 l öblítési nrennyiséggel,
flexibilis bekötőcsővel, Cikkszám: VS84401 1

2 db 7.896 r.280 15.79f 2.s60

ŕ

ą/
+qlr



F!ú łi}ťtlző 16. oldal

Ssz. Tételszáirt
TételkÍírás

Egységľ.e jutó (ř{UF.) ,Ą tétel ára łisszesen (ř{IJF)
Anyag Munkadí.i Ányag Mumkadíj

69 82-009-X s.l.i-0x 1152s (78) ON
Vize]de vagy piszo ár berendezés elhelyezése,
tjbl ítőszel ep, sarokszel ep és buze|zár o nél kül,
porcelán,
falra szere]hető vize]de
BÁZrS poľcelán vizelde. fe]ső bekot ésu, 4332 00 0l, fehér

3 db 1A.444 3.200 31.332 9.60$

78 E2-009-19.2"t-03Í8155 (99) oN
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
zuhanycsaptelepek.
fali zuhanycsaptelep
MOFEM Eurosztáľ kétfogantyris zuhanycsaptelep, kľ. fix
felszállócsovel, zuhanyrőzsával, kód: ] 43-011 0-00

2 db 12.362 2.976 24.724 5.952

71 E2-009-19.3.2-0318192 (104) OrV
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
mosdócsaptelepek,
álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep
MOFÉM Treff kétfo gantyús n'o.dó"sáptel ep, l ánctartószenrmel,
flexibilis bekötocsővel, kľ.' kód: 140.001 8-30

3 db 12.047 4.992 36.ĺ4ĺ 14.976

72 82-009-19.4.1-0318233 (112)
Mosdó csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése 

'álló, iIletve süllyesztett bidécsaptelep
MOFEM Mode egykaros csaptelep, ECo kerámia
v ezérlő e gy sé g forr ázás e l l eni védelemm e l, kr'
leereszÍ.ószeleppel, kód : 1 54-0046.00

3 db 16.457 4.992 49.371 14.976

7s 82-009-31.1.2-01ss002 (174) ON
Vizes berendezés i tár gy ak
bíjzelzár őinak fel szerel é se,

fal ikúthoz-mo sogatóh oz
DN 50
HLl00/50, Konyhai szifon DN50 x 614,,, gömbcsuklóval és
visszacsapó szelepes nrosógép csatlakozóval

I db 3.696 1.856 3.ó96 ĺ.856

74 82-009-3l.2.0110915 (175) o}ł
Vizes berendezés i tár gy ak
b'íize|zár őinak fel szere l é s e,

mosdóhoz, bidéhez
MOFEM búraszifon leeĺesztoszeleppel. kľómozott, Kód: 1 65-
0027-00

6 dh 3.6t4 2.408 2Í.6E4 i4.400

ŕ
u.? ĺ?/ P^- OU



Fiú łitrtöző Í7. oldal

Ssz. Tételszáľm
Tételkiíľás

Egységre jutłí (tĺUF) Á tétetr ára łisszesen (HUF)
,Ąnyag Nĺunkađĺ.i Ányag Munkadíj

75 E2-012.1.2.1.2-05Í ĺ007 (s)
ontöttr'as radi átoľ eilrelyezése, el őľe elkészített Í.ámaszr a.
széthordással, tagosítással, bekötéssel'
l1-20 tag között,
2-oszlopos,
900 mm
Radiátoľ öv. KALoR
Meglér'ő radiátor l,isszaszerelése (fűtés szolgáltató saját
koltségén végzi).

3đb 0 0 0 0

T6 83-000-2.1 (2) 0N
Gépek. berendezések bontása,
500 kg/db alatti súly esetén

s0 kg 0 320 0 16.000

77 83-02t-21.1.1-Ü143658 (73) CIľ{
F]exibi]is légelosztó rendszeľ szerelése, épületen beliil ill.
sza bad on' fö d émszeľk ezeÍb e, aljzaÍb a, hi gi én i ku s PE-HD
mrĺanyag cső és fém idomokkal, csillagpontos szereléssel'
szel]őzőcso.
a 75 mm,30 m3lh Í"érfogatáramig
HELIOS FRS-R 75 FRS flexibilis csorendszer - NÁz5
Flexibilis cso,50 m, Cikksz.:2913

10 m x"30ó 352 13.0ó0 3.520

78 K8s-006-1-0000001
Szet|őző rendszeľ feltih,izsgál ata

lkti|tség 0 15.000 0 15.000

79 K83-006-2.1.1.r
Radiális és félľadiális ventilátor elhelvezése.
csőventilátor,
m,íilanyagházas^
járókeľék-átmérő: 200 mm.ig
c sor,enti l átor, m űanya gházas, (2 3 0V), késl el tetett

2 db 24.498 5.760 48.996 1t.520

Fejezet 01-97 ľľrunkanemei łisszesen: 2.504.258 2.i83.982



ĺ-án1, tĺltözĺí 1E. o}đa}

Ssz. Tétetrszám
Tételkiíľás

Egységľ.e juťó (ř{UF..) A tétel áľa iisszesen (HUF)
Any'ag Munkadĺj Ám5'ag MunkadÍ.i

ĺ 32.0Ü2-1.1.1-0120012
Eloľegyánott azonnal terhe]hető nyílásáthidaló
el helyezése (vál aszfäl áthi dal ók i s), tartósze rkezetr e,

csomóponti kötés nélkti],
fa|azat szélességű áthidaló e]emekből vagy tobb elem
egymás mellé sorolásár'al. a teherhordó falváll e]okészítésér'el,
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül.
0.]0 t/db tömegig,
égetett agy ag-ker ám i a köpenyes nyíl ásáthi dal ó
PoROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, l,50 m

ĺ db 2.500 2,408 2"500 f .40Ú

f s3-000-21.r.i.r.1.r (19)
Válaszfal bontása,
égetett agy ag-ker ámi a termékekből,
eľősíto pillérel vagy erősítő pillér nélkü] fa|azva,
kisméľetű, mészhonrok' magasított vagy nagyméretű téglából.
1 5 cnr vastagságig.
falaző, cementes mészhabarcsból fal azva
(WC-ben)

5,8 rnZ 0 1.952 0 t1.322

3 33-011-1.2.1.2.ĺ.1.t-0120055
Y á|aszfal építése,
pórusbeton termékekből'
normá] elemekbol,
7 25 mnl falvastagságban,
600x200x200 mm-es méretű
kézi fa|azoelembol (fugavastagság 10 mm),
fa|azo, cementes mészhabarcsba falazva
YTONG válaszfalelem, Pve jelű,600x200x200 mm
M 1 (Hfl0-mc) fa|aző, cementes mészhabarcs, nrészpéppel
(2 db zuhany válaszfa|:0,2m széles ,2m magas, 1m mély
méretű.0,1m magas és 0,1m szé]es kilépő fallal)

4,5 m2 3.535 1"664 15.908 7.48E

4 36-090-1.1.3-0550040
Vakoladavítás
ol dal fal on, tégla-, beton-, kĺjfeluleten vagy építőlemezen'
a neg|azu|t, sérü I t vakol at el őzetes leverésével,
hiánypótlás 25oÁ feleÍt
Hr'b8-mc, beltéri, l,akoló celnentes nrészhabarcs mészpéppel -
e|őirál.ryzat|

42 rn2 326 3.648 13.692 i53.2ĺ6

&u,



Láľĺ5,ö}Éöző 19. oiđatr

Ssz. Tételszárn
T.éteIkiírás

Eg5,ségre jutó (řĺUF.) Á tétel áľa összesen G{IJF)
An1,ag Munkadíj ,Anyag Munkadíj

5 s9-000-3.1
Kazęttás ál mennyezetek bontása,
látszóboľdás

t3 m2 0 1.664 I 2i.632

6 39-003-1.1.2.Ż,ĺ-1f10f11
Szeľelt gipszkarton á|mennyezet fém vźnszerkezeÍľe (
duplasoros),
v á1 aszthaÍ'o fli gg e s zté s s e l,
csar'arfejek és il]esztések alapglettelve (Q2 minőségben).
nem ] átszó bor dázaÍtal.
50 cm bordatávolsággal (CD50127),
10 m2 összefüggő felület feleÍt,
1 ľtg. impľegnált
72,5 mm vtg. gipszkańon borítással
KNAUF HA 13 impregnált építőlemez,.72,5 mm HRAK 1250l
2000, nóni usz fli ggesztővel, Cikkszá m: 3 63 07 1 20

13 rn2 2.318 3.520 30.134 45.76A

7 39-005-3.1.3-0120032
Falbuľkolat készítése állítható kengyellel CD 60127 pľofillal.
90 cm-es CD bordatávolsággal, bordák között kitolto
szigeteléssel,
1 rétegű gipszkarton borítással,
kengyel távolság 9,0l -l2 cmközott
RIGIPS 1 rtg' Íuzgátló RF 15 gipszkarton borítással, Th:0,5 óra
(csovezetékek takarása)

3 m2 2.274 2.880 6.822 8.640

I 42-000-2.t
Lapburkolatok bontása,
padlóburkolat báľmely méľetű koagyag, nlozaik vagy
tört mozaik (NOVA) l apból

32 ĺn2 l 1.408 32 45.05ó

9 42-004-2.2
Lapburkol atok bontása,
fal-' pillér- és oszlopburkolat, bármely méľetű
lnozaik, kő agy ag és c s empe

54,11 m2 1 2.304 54 1f4.669

4
Rś



ĺ-ámy öltłiző 20. oldatr

Ssz. Tételszáľĺl
TételkÍírás

Egységre jutó (ř{UF.) Á tétel áľa łjsszesem (ř{{JF)
,An5'ag Munkađíj Ányag Munkadíj

n0 42-81t-2.1.1.1-0151721
Padlóbuľkolat hordozószerkezetének felül etelokészítése
beltéľben,
beton alapfelületen
felületelőkészitő alapozo és tapadóhíd felhoľdása egy ľétegben
weber.co] primeľ alapozo. Kód: G65015
(vagy nlűszaki l ag ezze| e gy enértékű)

32 m2 228 384 7.296 ĺ2.288

11 42-01n-2.1.1.2-04rS5s8
P ad l ó bu rk o ] aĺ h oľd o zó szerkezetének fe l ü l ete ] ők észíté s e

beltérben,
beton alapfelü1eten
ken]rető víz- és páraszigetelés ťe]hordása egy rétegben,
haj laterősít ő sza|ag elhelyezésér'el
Baumaco] Proof folyékony fólia, Cikkszám: 956522
(vagy műszakilag ezze\ egy enéľtékű)

tr.4'5 ĺn2 2.56E 480 37.236 6.960

tf 42-012-1.1.1.2.1.1-0313t16
Fal., pilléľ-, oszlopbuľkolat készítése
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfel ül eten,
gľes, kőporcelán Iappal,
kötésben vagy hálósan, 3.5 mm fig. ragasztoba rakva, 1-10 nlm
fugaszéless égge|,

20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
MA PEI Kerafl ex cem entköté síi r agasztőhabaľcs' szürke,
Ultracoloľ Plus fugázó, fehér

91 m2 5.120 4.928 465.920 448.448

r3 42-022-1.t.3.2.1.r-0313116
Padlóbuľkolat készítése.
beltérben,
kenhető szigetelésľe.
gres' kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragaszÍ'oba rakva, 1 - l 0 mm
fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabaľcs' szürke,
Ultracolor Plus fugázóhabarcs' fehéľ

30 mŻ 4"82a 4"92E i44.6aa 147.840

-{,"ľ?



I-án3' łixtiiző 2tr. oXdal

Ssz. Tétetrszám
TéteIkiírás

Egységľe jutó (}ĺUF.) Á tét.e|áĺra łisszesen (HUF.)
Á.nyag Munkadíj Anyag Munkađíj

, 14 42-022-1.1"3.2.1.1-03t31ĺ7
i Padlóburko]at készítése.j ueltérben,
j R 12 fokozottan csúszásmentes gres, koporcelán lappal,
r kötésben vagy hálósan, 3-5 mm \,.tg. ragasztőba rakva, 1-10 mm
. fugaszélességgel,

20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
: MAPEI Keraflex cenrentkötésrĺ ragasztóhabarcs, szürke,
] Ultľacolor Plus fugázóhabarcs, fehér

4,5 m2 5.320 4.928 23.94A 2f"IT6

1s 4f-071.4-015050ĺ. Kiegészíĺőprofil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak
l védelméľe szimmetrikus' asszimmetrikus kialakítással,

Inűanyagbó1. szinterczett alumíniumból,eloxált alumíniumbó1,
fényes, matt, szálcsiszo]t alumíniumból,vagy fényes és

l szá]csiszolt rozsdamentes acélból,3-15 mm vastagsági méľettel
30 m 3.100 416 93.00Ü ĺ2.4.80

16 K42-011-2.1.1.4.1-0313032
Padl óburkol at hoľdozós zęrkęzeĹének felü] etel őkészítése

. be]térben,
beton alapfeltileten
önterülő felületki egyenlítés készítése

. 30 mm átlagos rétegvastagságban
MAPEI Ultrapl an Renovation öntęrül ő a|jzatkiegyenlĺto
(v agy műszakil ag ezzel egy enéľtékű)

32 m2 3.650 3.200 116.800 l0Ł"d00

x 7 44-000-1.1 (r) oN
. Fanyí|ászáró szerkezetek bontása,

ajtó, ablak vagy kapu,
2.00 mz-ig

6 mz 1 1.760 6 10.560

18 44-000-1,.2 (2) ON
F a ny ílászár ő szerkezetek bontása,

.. aJtó, ab]ak vagy kapu,
]' 2,0] -4,00 m2 közotÍ'

' 
2,5 YÍŕ l t.x20 3 2"800

i;

l ĺ9 44-006-2
l F a széktám|avédo, kukavédő deszk a (12,5 cm széles)
l elhelyezése
. (öltözőpadok mcĺgé)

ĺ0 m 2.825 l.280 28.250 12.800

"g(



Ĺány öltöző 22. oIđaI

Ssz. Tételszáľĺr
Téte|kiírás

Eg5'ségľe jutĺí (ř{UF) Á tétel áľa összesen (ĺJUF)
Anyag Munkadíj An3'ag lMurrkadÍj

20 45-001-r.1.3.r-01340i6
Beltéľi ajtók.
alapozoÍÍ' acél ajtótok elhelyezése.
saroktok szere] ésér'e l, Jobbos/B a] os fal col t ajtőlaphoz EPDM
tölnítőprofi lla|, tég|afalba való beépítéssel'
625x2000 -2000x21 2 5 mm névl eges méreti g
Hörmann 1 részes sarok1ok, névleges méret:i 000 x 2125 nm
(r,agy műszak i l ag ezze| egy enér1ékű)

x db r9.s00 3.200 n 9.500 3.2S0

21 45-00r-1.t.4.r-0134024
Beltéri ajtók,
alapozotÍ' acél aj ĺótok elhelyezése,
befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz
EPDM tcimítoprofillal' ] 30 mm nyers téglafal l'astagságig,
625x2000-2000x2125 mm névleges méretig
Hörmann fa|azős befoglalótok, névleges méret:750 x 2125 mn,
l30 mm falvastagság
(vagy mrÍszaki lag ezzel e gy enénékű)

2 db 26.600 3.200 53.200 6.4AA

22 45-001-2"2.1-01,34722
BeItéri ajtólapok elhelyezése, kiegészíĺő szerelvények nélkül,
40 mm vastag faforgácslap-betétes, 3 olda]on falcolt ajtólappal,
0'8 mm vastag felületkezelt acé]lemezbol,
750x2000-1250x2250 mm névleges lnéretig, egyszámý tömoľ
ajtólappal
Hörmann oIT 40-1 be]téľi tömör ajtólap' névleges méret:750 x
2725 mm, RAL 9016 színben
(vagy műszakilag ezze| egy enértékű)

2 db 85.000 l.16a ĺ70.000 3.520

23 45-007-2.2.1-0134729
Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkul,
40 mm vastag faforgácslap-betétes. 3 oldalon fa]colt ajtólappal,
0,8 mm vastag feltiletkezelt acéllemezből.
750x2000- l 250x2250 mm névleges nréľetig, egyszárnyrl tömöľ
ajtólappal
Hörmann oIT 40- 1 beltéri tömoľ ajtólap. nér,leges méret:1000 x
2125 mm, RÁL 9016 szĺnben
(v agy műszaki l ag ezze| egy enértékű)

ĺ db 96.000 1.760 96.000 1.76Ű

f4 45-001-3.1-0134753
Kiegészitő szerelvények elhelyezése
beltéri ajtólapokhoz
Alu körcímkés kilincsgarnitúľa

3 db 9.E00 3E4 29"408 x.ĺ52

trfu



ľ-ány łiltiiző 23. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Eg1'ségľe jutó (HUF) ,Ą tétel áľa łisszesen (F{UF.)
Ányag Munkadíj Ányag Munkadíj

25 47-000-1.21.4"1.2-0417972
Belső festéseknél felulet előkészítése. ľészmunkák;
glettelés,
diszpeľziós kotoanyagú glettel,
vakolt felületen'
ĺagolt felületen
SAKRET DG-03 Diszperziós glett
(Falak és mennyezet kétszeri glettelés, csiszolás)

130 m2

Ż6 47-000-4.1.4
Acél feltil ętek nl ázol ásának e] ők é s zítő és résznunkái ;

régi olaj festék e] távol í Í'ása kapar ás sal (rask ettázás),
ľácsról, koľlátľól vagy kerítésľől.
egyszeru tagozatu

16 m2

f7 47-000-4.3.2-01501ĺ2
A cél fel ületek mázo l ásának el őkés zítő és részmunkái ;

simítótapaszo|ás,
betétes vagy tagolt acélfelü]eten,
egyszeri és minden további réteg
Trinát Mesteftapasz, EAN: 595061 60937 6

16 m2

28 41-000-7.L2.2 (131) ON
Fafe] ületek mázolásźnak elokészítő és részmunk ái ;

ľégi olajmázolás eltávolítása fa nyílászárő
szerkezetľő],
l ekaparással (raskettázás),
tagolt felületrol

30 rn2

30 m2

30 47-000-7.3.2.0150ĺt2 (142) oF{
Fafelül etek mázo|ásának el okészítő és ľésznrunkái ;
sinlító tapaszolás fafelületen, egyszeľi és minden további.
tagolt fe]ĺileten
Tľinát Mesteriapasz. EAN: 595061 60937 6

561 64& 72.93Ü 83.200

s7 1.920 912 30.720

29 47-000-7.2.4.2-0131102
Fafelületek mázolásának e]őkészítő és részmunkái ;

fafelület beeĺesztő a|apozása egy rétegben,
v i ze s b ázi su a| ap o zőv al.
tagolt felü]eten
C ap acryl H aftprim eľ v ízb ázi su, pi gm ent ál t a| ap oző, ex tľém
tapadással, fehéľ

s27 648 8.432 1A"24A

50 1.600 r.500 48.000

678 64& 28.348 19.200

36.480

#ť
,ĺ.r

ąí} vn) 550 1"216 r 6.500



X-ány łi}tiiző 24. oldał

Ssz. TéteIszám
Téte!kiírás

Egységľe jutó (ř{UF..) Á téte} áľa iisszeseľr (i{{JF')
Ánryag Munkadĺj ,Ą,myag Munx<adíj

31 47-a10.2.1.f-04Í7863
Enyhén nedvszír'ó vagy sima falfelületek
tapadásközvetítő alap ozása,
vizes-diszperziós akľil bázisú alapozov a|.

tagolt felületen
SAKRET GRW/GRF Nemesr'akolat alapoző - fehér, színes

65 rn2 225 480 14"625 31.200

32 47-01t-ĺ5.t.1.2-015Í171
Diszperziős festés
műanyag bázi sú vizes-diszperziós
fehéľ vagy gy árilag színezett festékkel,
új r,agy régi lekapart, elokészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
tagolt sima fe]ületen
Héra diszpeľziós belső falfesték, fehéľ, EAN: 59950619991 18

65 rn2 239 736 15.535 47.84A

33 47-021-72.3.2-0137141
K orr o zi ő gátl ő al ap o zás
rácson, koľláton' kerítésen, sodronyhálón,
műgyanta kötőanyagú, lĺiZes hígítású festékkel
Di sboroof Korodeck kon őzio gát] ó festék, fehér. selyemfényű

4 m2 813 800 3.252 3.200

34 47-021-12.4.2-0137141
Korrőziőgát|o alapozá
cső és regisztercső felületén (NA 80-ig),
fli ggesztőn és taľtóvason, sonno sdó állv tny zaÍ.on,
míLgy anta k cĺtő anya gú. r,i ze s hí gítású fe stékke l
Di sboroo f Korrodeck kon ozi o gátló festék, fehér, selyemféný

18 m 205 32A 3.690 5.760

35 47-021-21.3.2-0137141
Acélfe]ü]etek közbenső festése
rácson. korláton, keľítésen, sodronyhálón
műgyanta kcĺtőanyagú, vizes hígítású festékkel
Di sboľo of Korrodeck korr oziő gátló fe sték. fehér, selyemfenyű

4 m2 643 1.216 2"572 4.864

36 47-021-21.4.2-0137141
Acélfelü]etek kozbenso festése
cső és regisztercső fe]ületén 6ĺÁ so.ĺg;. fiiggesztőn és
tańóvason,
sonnosdó ál|ványzaton
műgyanta kötőanyagú, vizes hígítású festékkel
D i sboľoof K on od eck kon. őzio gát] ó festék, felréľ. se l yelll fényű

4 gn2 203 320 Eĺ2 1.2E0



Lány łiltöző 25. olđal

Ssz. Tétexszáľrr
Tételkiírás

Eg3'ségre jutó (ř{UF) Á tétel áľa łisszeseľl (ř{UF)
,Anyag Munkadíj Anyag MunkadÍj

s7 47-821-31.3.2-013714r
Acél felületek átvonó festése
rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón
niűgyanta kotőanyagú, t'i ZeS hígítású festékkel
Di sboroof Korrodeck korc őziő gátl ó festék, fehér, sel yemfényű

4 łn2 643 1.216 2.s72 4.864

3E 4t-021-3r.4.f-Arc7Wt
Acélfeli.iletek átvonó festése
cső és regiszteľcso felületén NÁ so-ĺg). függeszton és
tartóvason,
sormosdó ál|ványzaton
lnűgyanta kötőanyagú' t'iZes hígítású festékkel
Di sboroo f Korro deck koľľ ozio gá1l ó fe sték, fehćr, sel yemfényű

18 m 203 320 3"654 5.760

39 47-031-5.1.2
KüIső-belső
fa felül etek nedvességs zabály ozo
fedőmázo|ása oldó szeres szi l ikon - al kyd gyanta
zománcfestékkel, a|apozás nél klil,
tagolÍ. felületen

13 m2 950 l.280 12.350 |6.64Ü

4A 48-000-2r (2S) ON
Folyókák elbontása járulékos kiegészítő elemekkel,
á||ithatő- vagy fix magasságú folyókák

3 db 0 ĺ.280 0 3.840

41 48-014-12-0216021(26) ON
Üzemi-has ználaÍj víz ell eni szi getelés
haj l aterősítése szi getel őhabarcs r'agy műany agb ázi su
bevonatszi getel ésnél,
egy ľétegben, szi getel és ľétegei kozé beágy azv a,

minimum 8,0 cm szé]es rendszeľkomponens hajIateľősíĺő-
IéSáthidaló sza|agga|
MUREXIN DB 70 hajlateľősíto szalag

t6 m 972 384 15.SSZ 6.1,44

42 48-014-16.1 (30)
Üzemi-has zná|ati r,íz elleni szigetelés
szoľítópeľemes vagy (és) szigetelogalléros
bíjze]záros padlóösszefolyó beépítése,
rugalmas szigetelohabarcs vagy ún. ''folyékony folia''
(rugalm as műanyagdi szperziő) szi getel és esetén

4 db 1r.200 r.92a 44.800 7.680

&0,



tr-ány' ĺilŕöző 26. oldal

Ssz. Téte}szánr
T.ételkií}.ás

Egységre jutó (ř{UF.) p' téťel áľa összesen (řĺ{JF)
.Anyag Munľ<ađíj Ányag Munkađĺj

43 50-008-61.f-ADlzxlx
] Kétfrilkés ES-SV28 szaniteľ válaszfa| rendszeľ beépítése (Előfal:

lábbal együtt 2000mm magas' ] 860mm széles, ketto 65Omm
i Széles, szerelr,ényezett' ď1tőIappal;Yálaszfal: 2000mm magas'

1 100mm mély; eloxált alumíniunl é|zźlrt panelek vastagsága
28mm, eros, kopásálIó melamin bevonatú felület

I db 360.000 78.000 360.000 78.000

44 71-000-1.11 (2S) ON
Vezetékek. kábelek és szerelvények bontása;
kapcsolók, csatlakozó
alj zatok ̂

 
f alif o g| a| aÍo k, c s e n g ő k' re d u kt o rok.

erős- r'agY gyengeáramú nyomók. te]TnoSztátok,
l épcsőházi autonraták, j elzők ] eszerel ése

4 db 0 4B0 0 ĺ.920

4s 71-000-1.1s (30) oN
Vezetékek' kábelek és szerelvények bontása;
mind ennemű fényforrás é s lámpatest leszeľe] é se

s db 0 E00 0 4.000

46 71-001-r.1.r.1.1-0110116 (1) ON
Merev, si mafal ú muany ag r'édőcso e lhelyezése,
elágazo dobozokkal'
e] őre elkészített falhoľonvba.
vékonyfalú kivitelben,
könnyti mechanikai i génybevételre,
Névleges méľet: 1 ] -l6 mm
HYDRO-THERM be]téľi Mü III. vékonyfalú, hajlítható
merev műanyag szürke védőcső 16 mm' Kód: MU-II] l6

5 m 92 352 460 i.760

47 71-00r-1.1.2.2-0110021 (8) ON
Merev, simafa]ú műanyag védocső elhelyezése,
e\ágaző dobozokkal,
elore elkészíteĺt falhoronyba,
vastagfalú kivitelben, nęhéz mechanikai i génybevételre,
Névleges méret: 21-29 mm
HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev
lllűanyag sztirke védőcso 21 nlm. Kód: MU-] 21

5 m 274 672 1.370 3.360

e"



Lány ŕiEŕtiző 27. o|đa|

Ssz. Tételszáľm
TéteIkiíľás

Egységre.iutó (ř{UF)
.Anyag MunkađÍ.!

A tétel ára łisszesen (ř{UF..)
,Ąľlyag Munkađíj

48 71-0finĄ.2.2.2-Üxffi021 (14) oN
Meľev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése,
elágaző dobozokkal,
falon kívül, elore elkészített tartó szerkezetre szerelrle,
vastag, simafal ri kivitelben, nehéz mechanikai i gényber,étel re.
Névleges méret: f7-29 mm
HYDRO-THERM beltérí Mü I. vastagfalú' merev
műanyag sztirke védocso 21 nlm, Kód: MU-I2l

2rn f74 92E

49 71-002-Ż1,1-B217ĺĺ2 (26) oN
Kábel szenĺ v ezet.ék elhelyezése
e l őre elké s zíteĺÍ. 1p'rto szerk eze|r e. 1 - 1 2 er(j r ézv eze|'őv el,
e|ágazo dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenál]ás méréssel,
a szerelvényekhez csatlakozó l,ezetékvégek bekötése nélkül,
keľesztmet szet: 0,5 -2,5 mm2
PaľmonCom-Kábel H05VV-F 300/500V nrűanyag tcjm]ő
vezeték 4x1,5 mm2, hajlékony rézvezetovel (MT)

5m 317 480

s0 7r-00s-2.57.2-0s34142 (56) ON
osszeépíth et-ő v ilágittlsi és telekommuni káci ós szeľelvények
elemei;
Kapcsol ó/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek
nélkül)
kétpólusú
Schneider Electľic CLASSIC kétpólusú kapcsoló (102), Csz':
E88P22101400010

4db 1.723

51 IK7t-010-2.7
Felriletre szerelt lámpatest elhelyezése e]ore elkészített
tartószerkezetre.
zárt,
LED-es kivitelben IP 65-cis
Megfelelő átalakítással.

5db

sf 82-000-r.2.r (3) oN
Szeľelvények l eszerelése'
meneĺes szerelvények.
DN 50 nréretig

4db 0 ĺ.40E

ss 82-000-3.2 (13) Or{
Y izellátás berend ezés i tár gy ak l eszerel ése,
falikutak. mosdók

2đb

18.500

1JzA

4.320

548

1.585

6.892

2.400

4.484

n.640

5.632

92.500

4.864

ą a,l

& 2"432



Lány öľtłiző 2E. oldatr

Ssz. Téte}szánr
TéteIkiíľás

E'gységľe jutó (řĺUF) Á tétel ára összesen (I{UF..)
Áľlyag Munkadíj Án3'ag Munkađíj

; 54 82-000-3.4 (15) ON
. Vízel]átás berendezési tátgyak leszerelése,

wC csésze taltozékokka]
2 db 0 5.696 8 ĺ1.392

r

55 E2-000-3.6 (ĺ7) oN
Y íze||áĺás berend ezés i tár gy ak l eszerel ése,
öblítotaľtály tartozékokkal

ź db 0 2"784 0 5.56E

s6 E2-000.3.9.i (2Ü) 8N
Y ízellátás beľendezési táľsvak ] eszere] ése.
zuhanyálcák

r szabadon szerelt
ĺ đb 0 2.8ĺ6 0 2.E16

. s7 82-000 -4.2.5.f (48)
i Gáz- és f1ĺtésszerelési beľendezési tárgyak leszerelése,

fiĺtésszerelési berendezési tárgyak
öntöttvas tagos radiátor.
1 1.20 Ĺag kozött telj es szétszereléssel
A fiités szolgá|tatója saját
kcjltsésén Ieszeľeli.

tdb 0 0 0 0

58 82-009-1.l.l-02ĺ502ĺ (1) oN
Falikút, kicjnto vagy mosóvályu elhelyezése és bekötése'
falikút, szifon (buze|zárő) és csaptelep nélktil.
acél|emezbol.. rozsdamentes lemezből vagy
cjntöttvasból
Acéllemez falikút' kívül-belü] fehéľ
tÍlzzonláncozott, rövi d hátl apú

ĺ db ĺ0.900 1.280 10.900 l.280

59 82-009.5.1-0112641(ĺ7) oIY
. Mosdó r,agy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,

ki folyószel ep, bíize\záró é s saľok szel ep nél kül,
falra szerelhető porcelár kivitelben (komplett)

i BÁZIS porcelán mosdó 60 cm. 3 csaplyukkal, furt, 4196 7l 01,

; f9heľ
3 db 10.2&7 5.056 30.62n i5.168

i

i 60 82-009-7. Mosogató, mosdó vagy falikút tartozékok felszere]ése,
Csenrpeszelep, kifolyószelep falikúthoz.
Sarokszelepek.

10 db 880 n"920 8.E00 19.200

#



Lány oĺtaző 29. oldaX

Ssz" Tételszáľn
Tételkiíľás

Eg'ségľe jutĺí (F{UF..) Á téteľ áľa összesen (F{UF,.)
Anyag Munkadí3. Ányag Muľrkadíj

61 82-009-11.ĺ.1.i-0110255 (4B) ON
WC csésze elhelyezése és bekötése,
öblĺtĺltartály, sarokszelep, WC ü]őke,
nyomógomb nélkü],
porcelánból'
alsókifolyásĹ,
lapos öblítésű kivitelben
ALFOLDI/BÁZiS porcelán laposöb]ítésű WC csésze. ó l alsó
kifolyású, színes, Kód:4037 00 xx

2 db ĺ6.800 5.3ĺ2 33.600 n8.624,

62 E2.0Ü9-t2.x-0117096 (63) CIN
WC-csésze kiegészíto szerelvényeinek eIhelyezése,
WC-ülőke
Alföldi WC-ülőke,8780 95 01, feliéľ

2 db 7.530 800 15.060 1.ó00

63 82-009.ĺ3.1-0tr21065 (69) oN
WC öblítőtartá|y fe]szeľelése és bekötése,
falsík elé szeľelheto' műanyag
VALS]R Mida fa]on kívtili tarÍá|y,6-9 l öblítési mennyiséggel'
fl exibilis bekcjtőcsővel, Cikkszám: VS8440l 1

2 db 7.896 1.280 15.792 2.560

64 E2-009-19.2.r-03181ss (99) ON
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
zuhanycsaptelepek,
fali zuhanycsaptelep
MOFEM Eurosztár kétfoganqrus zulranycsaptelep, kľ. fix
fel szál l ócsőr,el, zuhany rőzsáv al, kód : l 43 -0 1 1 0.00

2 db 12.362 2.976 24.724 5.952

6s 82-009-19.3.2-0318192 (104) ON
Csaptelepek és szerelr,ényeinek felszerelése,
mosdócsaptelepek,
álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep
MOFÉM Treff kétfo ganťyris mosdócsáptel ep, lálctartó szemmel,
flexibilis bekötocsőr'el' kľ., kód: l40-00l 8-30

3 db n.a47 4.99f 3ó.ĺ41 L4.g76

66 82-009-31.1.2-0135002 (174) ON
Vizes beľendezési tárgyak
bíjze|zár ojnak fel s zere l é se,
fal ikúthoz-moso gatóhoz
DN 50
HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 614,,, gömbcsuklóval és
visszacsapó szelepes mosógép csatlakozól,a]

ĺ đb 3.696 l "E56 3.696 ĺ.85ó
-ŕry

qą
śrł



Lány öIťöző 30. oldai

Ssz. Tételszáni
Tételkiíľás

Egységľe jutó (řĺUF) Á tétel áľa iisszeseľr (řäUF)
Ányag Muntr<adíj Ányag lVĺunkadíj

l 67 E2-009-31.2-01l09ĺ5 (175)

'l Vizes berend ezési tźn.gyak

.i uze]záľoinak felszerelése.
l lllosdóhoz,
l voFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: ]65-, 0027-00

i 3 db 3.6x4 2.4Üa i0.842 7.2Üa
I

I 6E E2-012-x.2"1.2-0511007 (S). 
ontöttrlas radiátoľ elhelyezése, elore elkészített Íámaszra.
széthordással, tagosítással, bekotéssel,

i ] 1-20 ĺag között,l', 2-oszlopos,
t )00 mm
. Radiátor öv. KALOR
] Meglévő radiátor visszaszerelése

. 
ĺfiĺtés szolgáltató saját költségén visszaszereli)

0000

6e 83-000-2.1 (2) ON
Gépek, berendezések bontása.
500 kgldb alatti súly esetén

50 kg 0 320 0 ĺ6.000

7t 83-02ĺ-2ĺ.t.ĺ-0143658 (73) oN
Flexibilis légelosztó rendszer szerelése, épüIeten belĹil ill.
s zab adon, fö d ém szeľk ezeÍb e, a|j zatb a, h i gi én ik u s PE. HD
műanyag cső és fém idonlokkal, csillagpontos szereléssel,. sze]Iőzőcső,'. 
a 75 mm,30 m3/h téľfogatáramig
HELIOS FRS-R 75 FRS flexibilis csőrendszeľ - NÁzs
Flexibilis cso. 50 m. Cikksz.:2913

10 m 1.306 3SZ 13.060 3.520

]1 K83-006-2.1.1.l (ĺ0)
Radiális és felľadiális ventilátoľ elhe]vezése.
csőventilátoľ,
míjanyagházas,

. járókerék.átmérő: 200 mm-ig

. csőr,entilátoľ, műanyagházas, (230V), kés]eltetett, 2 db 24.498 5.760 48.996 11.520

F ejezet. aĺ-97 nrunkaneľneĺ tisszesen : 2.s09.90E 1.842.98s



Egyéb ĺ<łitrtsége}< 31. olđatr

Ssz. Tételszám
Tételkiíľás

Egységľe jutó (ffi{JF) Á ŕéteľ áľa łisszesen (FĺUF)
Áľlyag Munkadíj ,Anyag Munkadĺj

x ie-010-r.1.s (3)
Általános teendok
kir,ite] ezési szakaszban'

l 
*lvonulás, 

k|t 8 400.000 0 400.000
I., f 21-011.1l.ó (2ó) oN
' Építési tönnelék konténeres elszállítása, lerakása,: lerakóhelyi díjjal,

8,0 nl3-es konténerbe
đb 7E.000 0 156.000 0

l s 21-0ĺ1-12 (29) oN
; Munkahelyi depóniából építési tcjnnelék konténerbe rakása.
] kézi erővel, önálló munka esetén elszánrolva,

. 
konténer 

ř'''*ľ 
nélkül 

0 1.650 a 26.400
I

", 4 90-001-4 (5)
Folyamatos takarítás lielyiségek seprése

t0 l00 m2 0 ĺ.60Ü 0 ĺ6.000

Fejezet a1-91 munkaľlemei łisszesen : 156.000 44f .4A0

&,,



Ktilső páIya eg1'éb tételek 32. oldal

Ssz. Téteľszám
TéteIkiíľás

Egységľ.e jutó (H{-]F)
Ányag Munkadíj

,Ą téten ára tisszesen (ř{UF.)
Á'nyag Munkađíi

19-07i-11.1.1.r (4)
E|lenőrző próbák,
belső clektromos há|ł3za\ és berendezés,
foldelés és éľintésl,édelem,
érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók-hatásosságának
nrérése

I ktr 0 35.000

K4s-002-42.r.3 (s6)
Csapadékr, iz e|v ezeÍ.ő rendszer ti sztítása

I ktg 0 65.000

K71-t0ĺ-t "4t.2.1.3
Köz és térvilágítás;
Megl évő kandel áberek felúj ítás a, j av íÍása, a |ánpao szlopokon
meglévő 4 db régi fényvető r'ilágító testet e]tár'olítása, új
korszerű LED-es világítótestekľe cserélése. A lámpaoszlopokon
két-két viIágítótesttel, megfelelo beforgatással a pálya teljes
bevilágítását elérVe'
Emelőkosaras daru haszná|atáv al.

8db 23s.000 65.000

K80-001-0
Konténeľöl Í.ozők köznlű csatlakozás ának ťagymentesítése :
vízakna bekötéstő] a konténerig 8 folyóméteren földmunkával a
vízbekĺjto nyomócső fagyhatár a|áhelyezése, a fuggőleges
szakaszon csőhéj szigeteléssel ellátva.
A föIdfelszín feletti csőszakasz szieetelő burkolatta] való
e|láĺása.
Vízmintavételi felülr,izssálat.

t.880.000

59.000

165.000

1.170.000

35.000

65.000

s20.000

6.400

720.000

I ktg

92-002-1.s.4-01ss3s6 (1 1)

Sporteszkö z, kézj|abdakapu és hál ó'
rogzítés, felszerelés

2db

59.000 88.000

82.500 3.200

88.000

92-002-1 1 -0r 37 265 (f7 )
Kézi| ab dap á|y a alapv on al i l abd afo gó k eríté sren d szer építé s e,

5m nragas ľúdoszlopokľa szerelt dühöngő kerítéselemekből. l5
fo lyómét er en az alapvonal tó l 2,5 -3 m tár'ol s ágra.

150 m2 7.800 4.800

K92-001-t 1.10.1.3
Egyedi, 53x33m nléretre készíteĺ légtarĺásos sátor felső UV-
źillő takarőfőlia és hőpaplan buborékfólia rétegeinek cseľéje

ĺ kÍo

F.ejezet &1-97 ľnunkaneľnei łjsszesen :

l ĺ qqn nnn

3.274.001

ĺ otn nno!./JU.UUU
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