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MEGBÍZÓ: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

CÍM: 2114 KEREPES, VÖRÖSMARTY U. 2. 

 

TERVEZŐ: HERALD STUDIÓ BT. 

CÍM: 2111 SZADA, SZABADSÁG U. 

KÉSZÍTETTE: HERALD LÁSZLÓ 

KELT: 2016.10.28. 

 

Név :  SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉPÍTÉSZETI ÉS                                           

          ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA                                                

Cím :  2114 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 260                                           

                                                                                

                                                                                

                                                                                

A munka leírása:                                                                

Részleges burkolatcsere, konyha felújítás, padlás                              

hőszigetelás, napkollektoros kiegészítő fűtés, rész-                           

leges akadálymentesítés, részleges tetőhéjazat csere                           

részleges falfestés, egyéb kisebb átalakítások                                 

                                                                               

 

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ 

 

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 

 

 

1. Építmény közvetlen költsége    

 

2.2 Áfa 27.00

% 

.................  

 

 ................. 

 Aláírás 
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Munkanem összesítő 

 

 

Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség 

 

 

   

 

I. Fejezet munkanemei összesen ................. ................. 
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SZO  /  12. Felvonulási létesítmények 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  12-006-1 

 Adattábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba 

 1 db      ................. ................. ................. ................. 

 

2  12-011-1.1-0025001 

 Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással 

Mobil W.C. bérleti díj/hó 

 1 db      ................. ................. ................. ................. 

 

3  12-021-1.5-0211005 

 Ideiglenes kerítés, vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap 

(OSB) kerítés elhelyezése Vízálló faforgácslap (OSB), 

2500x1250x15 mm méretű 

 40 m       ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 
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SZO  /  21. Irtás, föld- és sziklamunka 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  21-003-5.1.1.2 

 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, 

bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, 

III. talajosztály 

 3.51 m3      ................. ................. ................. ................. 

 

2  21-011-11.3 

 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 

5,0 m3-es konténerbe 

 5 db      ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 
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SZO  /  31. Helyszíni beton és vasbeton munka 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  31-000-11.1.1 

 Lépcsőszerkezetek bontása, betonból, C16/20 betonminőségig 

 1.5 m3      ................. ................. ................. ................. 

 

2  31-000-13.2 

 Beton aljzatok, járdák bontása, lépcsők bontása  kavicsbetonból, 

salakbetonból 

 15.29 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

3  31-030-11.2.1.2-0012110 

 Beton rámpa és járda, előlépcső készítése helyszínen kevert betonból, 

kisgépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev 

aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 

16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett 

C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. 

Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 

 7.72 m3      ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 
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SZO  /  33. Falazás és egyéb kőművesmunka 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  33-000-1.1.1.1.1 

 Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia 

termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű 

téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból 

 0.5 m3      ................. ................. ................. ................. 

 

2  33-000-11.1.1.1.1 

 Kémény visszabontása tetősík alá,égetett agyag-kerámia 

termékekből, bármilyen falvastagsággal,épületen belül, kisméretű, 

mészhomok, magasított vagy nagyméretű tömör téglából, falazó, 

meszes cementhabarcsból 

 1.5 m3      ................. ................. ................. ................. 

 

3  33-011-1.1.1.3.2.1.1-2130101 

 Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál 

elemekből, 100 mm falvastagságban, 400x200x100 mm-es méretű 

válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva 

Válaszfallap, 400x200x100 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes 

mészhabarcs 

 4 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 
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SZO  /  35. Ácsmunka 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  35-000-4 

 Ereszdeszkázat bontása 

 48 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

2  35-002-1-0113022 

 Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST 

Isoflex Soft PE szövet alapú tetőfólia, mérsékelten hővisszaverő 

felülettel, hidegben is könnyen kezelhető, W1, Cikkszám: 0206-

00015000 

 350 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

3  35-003-1.6 

 Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 

 120 m       ................. ................. ................. ................. 

 

4  35-004-1.3 

 Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval  

50 cm kit. szélességgel 

 26 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

5  35-007-1.1-0680041 

 Fafödémek, pórfödém 24 mm-es felső átfedő deszkázással,faragott 

(fűrészelt) fából Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m 

I.o. ( konyha melletti akadálymentes wc, jelenleg előtér) 

 5.6 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

6  35-011-1.1.2-0251001 

 Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző védelme merítéses, 

bemártásos fürösztéses technológiával felhordott anyaggal BASILIT 

B flüssig faanyag gomba, rovar kártevők elleni megelőző védelmére 

 180 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

7  35-080-4.1-0310001 

 Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- 

és fiókgerendák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x100 mm-es 

 2 fam3    ................. ................. ................. ................. 

 

8  35-080-6 

 Kéményseprőjárda cseréje 30 cm szélességig 

 8 m       ................. ................. ................. ................. 

 

9  35-100-0-0000001 

 Egyedi padlásfeljáró létra, Simovil típusú 70x120 cm, fehér bútorlap 

ajtóval 300 cm belmagasságig új akadálymentes wc-ben 

 1 db      ................. ................. ................. ................. 

 

10  35-100-0-0000002 

 Padlás fajárda leterített 16 cm vtg. hőszigetelés felett, 5/25 cm -es 

élére állított pallószelemenekre rögzített pallóborítással, 

oldalmerevítéssel, 1.0 m szélességgel 

 60 m       ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 
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SZO  /  36. Vakolás és rabicolás 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  36-001-31.1.1-0550090 

 Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, 

sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, 

átlagosan 2 cm vastagságban Hvh10-mc, külső, vakoló cementes 

mészhabarccsal 

 14.12 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

2  36-003-1.1.1.1.1-0415920 

 Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű 

szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm 

vastagságban Baumit Uni Vakolat, Cikkszám: 152203 

 26.16 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 
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SZO  /  41. Tetőfedés 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  41-000-4 

 Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 

 270 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

2  41-003-21.1.3-0115191 

 Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-

40° tetőhajlásszög között TONDACH PILIS Hornyolt egyenesvágású 

kerámia alapcserép, 21x40 cm, téglavörös 

 270 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

3  41-003-119.11.1-0115318 

 Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél élgerinc készítése, 

gerinccseréppel, gerinccserép-rögzítővel,gerincszellőző-szalaggal, 

fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel TONDACH Sajtolt sima 

gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 43x25/21,5 cm, téglavörös 

 33.09 m       ................. ................. ................. ................. 

 

4  41-003-119.33-0194020 

 Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél tetőkibúvó ablak elhelyezése 

TONDACH univerzális tetőkibúvó ablak 45x55 cm 

 2 db      ................. ................. ................. ................. 

 

5  41-100-0 

 Hófogórács  elhelyezéssel acél rácstartóval téglavörös szinre 

szinterezve 1500/200 mm méretű, a felújított tetőrészen ( tetőfix 

tetőáruház 00001-00002) 

 30 db      ................. ................. ................. ................. 

 

6  41-100-0-0000001 

 Venduct antennakivezető KE8033 téglavörös színű 

 2 db      ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 
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SZO  /  42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  42-000-2.1 

 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, 

mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 

 362 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

2  42-000-2.2 

 Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely 

méretű mozaik, kőagyag és csempe 

 168.72 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

3  42-011-1.1.1.1-0212040 

 Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének 

felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, 

felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben LB-

Knauf ESTRICHGRUND/Esztrich- és önterülő alapozó, Csz.: 

K00859405 

 168.72 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

4  42-011-1.1.1.2-0216006 

 Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének 

felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, 

kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő 

szalag elhelyezésével Isomat SL 17 folyékony fólia, oldószermentes, 

kül-beltéri, csempeburkolat alá vízszigetelésekhez, szürke, Kód: 

0523/3, 

 168.72 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

5  42-011-2.1.1.2-0216006 

 Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, 

beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy 

rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével Isomat SL 17 folyékony 

fólia, oldószermentes, kül-beltéri, csempeburkolat alá 

vízszigetelésekhez, szürke, Kód: 0523/3, 

 52 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

6  42-011-2.1.1.4.1-0212045 

 Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, 

beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm 

átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOBOND 3-15/Bond 

önterülő padlókiegyenlítő, beltéri, 3-15 mm, Cikkszám: K00618011 

 361.7 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

7  42-011-2.2.1.1-0211253 

 Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, 

hőterhelt felületen beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és 

tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL SORIPON önterülő 

aljzatkiegyenlítő alapozó, tapadóhíd 

 34 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

8  42-012-1.1.1.2.1.1-0212003 

 Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, vakolt előkészített 

alapfelületen, gres, kőporcelán lappal,hálósan, 3-5 mm vtg. 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm 

közötti lapmérettel LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti 
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CG2 minősítéssel, burkolat színű, 

 168.72 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

9  42-022-1.1.1.2.1.1-0212003 

 Padlóburkolat készítése,beltérben, beton előkészített 

alapfelületen,gres, kőporcelán lappal, hálósan, 3-5 mm vtg. 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm 

közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 

szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, 

Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 

szerinti CG2 minősítéssel, burkolat színű 

 168.72 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

10  42-022-2.1.2.1.1-0212003 

 Lábazatburkolat készítése,beltérben, gres, kőporcelán lappal,egyenes, 

egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm 

fugaszélességgel,10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti 

lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T 

minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: 

K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 

minősítéssel, burkolat színű, Cikkszám: K00630*** 

 100.6 m       ................. ................. ................. ................. 

 

11  42-100-0-0000001 

 Rámpaburkolat készítése,kültérben, beton előkészített 

alapfelületen,gres, kőporcelán lappal, hálósan, 3-5 mm vtg. 

ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm 

közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 

szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, 

Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 

szerinti CG2 minősítéssel, burkolat színű 

 34 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

12  42-100-0-0000002 

 OBS falburkolat 120/120 cm méretű elemekből profilozott keményfa 

keretben10 cm-es lábazat feletti elhelyezéssel, műhelyben porszórt, 

festett felülettel 

 120.72 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 
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SZO  /  43. Bádogozás 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  43-000-1 

 Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig 

 52 m       ................. ................. ................. ................. 

 

2  43-000-7 

 Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig 

 52 m       ................. ................. ................. ................. 

 

3  43-000-8 

 Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog bontása,100 cm 

kiterített szélességig 

 17 m       ................. ................. ................. ................. 

 

4  43-002-11.6-0140603 

 Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített 

szélességgel, az ÉK és DNY homlokzaton átfolyató csatornák 

kiváltására horganyzott acéllemezből Horganyzott lefolyócső Ha 

0,55, körszelvényű, Ksz: 40 cm 

 10 m       ................. ................. ................. ................. 

 

5  43-003-1.1.3.1-0993001 

 Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott 

acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP 

szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített 

szélesség: 0-50 mm 

 52 m       ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 
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SZO  /  44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  44-001-1.1.1.1-0131034 

 Fa beltéri akadálymentes wc ajtó elhelyezése, előre kihagyott 

falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, 

finom beállítással),MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m 

kerületig,  egyszárnyú CPL teleajtólappal, MDF tokkal, 110x210 cm 

méretű akadálymentes vasalattal, fehér színű 

 1 db      ................. ................. ................. ................. 

 

2  44-001-1.1.1.1-0131035 

 Fa beltéri ajtó, 115x210 cm méretű elhelyezése, előre kihagyott 

falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, 

finom beállítással),MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m 

kerületig,  egyszárnyú CPL teleajtólappal, MDF tokkal,  normál 

vasalattal, fehér színű 21.öltöző-raktár helyiségben 

 1 db      ................. ................. ................. ................. 

 

3  44-100-0-0000001 

 85/210 cm es ajtó áthelyezése a 08-09 közötti falból 08- 06. közötti 

falba nyílásvágással és nyílás befalazással, vakolat pótlással 

 1 db      ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 
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SZO  /  45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  45-005-2.6-0109001 

 Kéményseprő járdabak kézfogóval ( palló ácsmunkáknál kiírva) 

 10 db      ................. ................. ................. ................. 

 

2  45-100-0-0000001 

 Akadálymentes kettős rámpakorlát rozsdamentes acélból 1,5 m-ként 

rozsdamentes támasztó oszlopokkal 

 12 m       ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 

 



Oldal:  
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SZO  /  47. Felületképzés 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  47-000-1.3.1.1 

 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós 

falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan 

felületen 

 725 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

2  47-000-3.4.2.1.1-0418393 

 Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, szilikát 

bázisú készítményekkel, vakolt felületen, tagolatlan felületen 

CAPAROL Sylitol Fassadenspachtel szilikát bázisú homlokzati és 

beltéri glettanyag, szürke 

 125 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

3  47-011-15.1.1.1-0159457 

 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy 

gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített 

alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen 

Caparol Deckweiss Top diszperziós belső falfesték, mosásálló, színes 

I. 

 725 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

4  47-013-15.1.1.1.1-0159403 

 Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy 

színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi 

alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két 

rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Caparol 

Streichputz struktúrfesték, színes II 

 125 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

5  47-031-1.1.1.1-0130701 

 Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) 

oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát 

alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 

 63 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

6  47-031-1.3.1.1-0130701 

 Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) 

oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát 

alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 

 63 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

7  47-031-1.5.1.1-0130361 

 Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) 

oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű 

zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 

 63 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 

 



Oldal:  
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SZO  /  48. Szigetelés 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  48-007-41.1.2.1-0111804 

 Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, 

párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal 

(üveggyapot, kőzetgyapot) URSA DF 44 kasírozatlan többfunkciós 

ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, λD=0,044 

(W/mK), 150 mm 

 465 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 

 



Oldal:  
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SZO  /  50. Beépített berendezési tárgyak elhelyezése 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  50-100-0-0000001 

 K2445 L 3-ajtós öltözőszekrény ülőpaddal. 1 mm vastag 

acéllemezből készült öltözőszekrény perforáció és címketartó az 

ajtókon, jobbra nyíló ajtók. Belső felszereltség rekeszenként: 

kalaptartó polc, akasztórúd, 3 db akasztókampó, 20x20 mm-es 

zártszelvény keretű ülőpad csiszolt, lakkozott fenyőléc ülőfelület, 

lábak végén műanyag végdugóval Porszórásos festés Szín:  sárga  

Külső méret: 2085x900x810 mm  Súly: 74 kg  Főkulcsos rendszerű 

rozsdamentes fémbetétes cilinder zár 

 5 db      ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 

 



Oldal:  
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SZO  /  71. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  71-100-0-0000001 

 Részleges elektromos felújítás, a meglévő állapot részletes kivitelezői 

felmérésével, tervezéssel, a jelenleg takart szerkezetek miatt  fokozott  

elektromos művezetéssel 

 361 m2      ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 

 



Oldal:  

 

19 
 

SZO  /  81. Épületgépészeti csővezeték szerelése 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  81-000-1.3.1.2 

 Csővezetékek bontása, aljzatból, födémből vagy épületen belüli 

földárokból, azbesztcement lefolyócső, DN 125 - 300  között 

 10 m       ................. ................. ................. ................. 

 

2  81-002-3.2.2.4.7 

 PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső 

elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, 

padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 125 

 10 m       ................. ................. ................. ................. 

 

3  81-100-0-0000001 

 Gyermekmosdó felszerelése a meglévő bontásával kőműves, burkoló 

és gépészeti munkával 

 1 db      ................. ................. ................. ................. 

 

4  81-100-0-0000002 

 Akadálymentes, porcelán monoblokkos WC, álló, hátsó kifolyással, 

mély öblítéssel, WC ülőkével, gépészeti vezetékekkel és 

szerelvényekkel 

 1 db      ................. ................. ................. ................. 

 

5  81-100-0-0000003 

 Porcelán mosdó mozgáskorlátozott felhasználók részére, pneumatikus 

döntoberendezéssel 675x575 mm 

 1 db      ................. ................. ................. ................. 

 

6  81-100-0-0000004 

 Felhajtható kapaszkodó papírtartóval (rögzítoelemek nélkül), 

szinterezett acél, 800 mm, fehér 

 1 db      ................. ................. ................. ................. 

 

7  81-100-0-0000005 

 Fix kapaszkodó baloldali megerősítéssel, fehérre szinterezett acél, 

800 mm 

 1 db      ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 

 



Oldal:  
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SZO  /  82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  82-009-9.2.1-0210051 

 Zuhanytálca elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csapteleppel és 

szifonnal, acéllemez kivitelben Acéllemez zuhanytál, 800x800x110 

mm 

 2 db      ................. ................. ................. ................. 

 

2  82-100-0-0000001 

 Gépészeti bontási munkák elszállítással 

 1 összeg  ................. ................. ................. ................. 

 

3  82-100-0-0000002 

 Gázvezeték tervezés 

 1 összeg  ................. ................. ................. ................. 

 

4  82-100-0-0000003 

 Kazán kiegészítő automatika 

 1 db      ................. ................. ................. ................. 

 

5  82-100-0-0000004 

 Napkollektor rendszer, szakipari cég tervezésével 

 1 db      ................. ................. ................. ................. 

 

6  82-100-0-0000005 

 Vezeték építés 

 1 db      ................. ................. ................. ................. 

 

7  82-100-0-0000006 

 Gépészeti szerelésből adódó  építési munkák 

 1 összeg  ................. ................. ................. ................. 

 

8  82-100-0-0000007 

 Nyomáspróba 

 1 összeg  ................. ................. ................. ................. 

 

9  82-100-0-0000008 

 Gázművek meozás 

 1 összeg  ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 

 



Oldal:  
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SZO  /  98. Egyéb járulékos munkák 
 

Ssz. Tételszám Egységre jutó A tétel ára összesen 

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  98-100-0-0000001 

 mikrosütő riga MWG952-25E 

 1 db      ................. ................. ................. ................. 

 

2  98-100-0-0000002 

 hűtőszekrény 240 l  595/640/1640 mm méretű 

 1 db      ................. ................. ................. ................. 

 

3  98-100-0-0000003 

 Gastrometal munkaasztal 1200/600/850 mm méretű 

 3 db      ................. ................. ................. ................. 

 

4  98-100-0-0000004 

 Gastrometal munkaasztal 1000/600/850 mm méretű 

 3 db      ................. ................. ................. ................. 

 

5  98-100-0-0000005 

 Tároló szekrény Emax 2020KR 1900/500/1800 mm méretű 

 1 db      ................. ................. ................. ................. 

 

6  98-100-0-0000006 

 rozsdamentes mosléktároló 50 l-es  610/380 mm méretű 

 2 db      ................. ................. ................. ................. 

 

 Munkanem összesen: ................. ................. 

 


