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12. Felvonulási létesítmények 1/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 K12-001-0
Közterület foglalási díj -Közterület foglalás 3 hónapra

236 m2 .................................. ................. .................

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



15. Zsaluzás és állványozás 2/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 15-012-7.1 (10)
Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint
munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal,
lábdeszkával, háromlábas, 0,91-1,50 m padlószélességgel,
munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel,
állványépítés MSZ és  alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 20,
00 m munkapadló magasságig -3 hónap rendelkezésre álló
idővel

4.400 m2 .................................. ................. .................

2 15-012-31.1.2-0023003 (47) ÖN
Térállvány készítése keretes állványszerkezetből mint munka-
vagy védőállvány, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,
állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 2,00
kN/m² terhelhetőséggel, 6,00 m munkapadló magasságig
KRAUSE Stabilo térállvány, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 6,00 m
munkapadló magasságig -Csőállvány kiváltása - tanétterem
felett

67,63 m2 .................................. ................. .................

3 15-012-23.1-0023683 (33) ÖN
Védőtető készítése, homlokzati keretállványra KRAUSE védőtető
készítése homlokzati keretállványra -Védőtető készítése -
tanétterem és bejárat felett

28,75 m2 .................................. ................. .................

4 15-012-25.2 (43) ÖN
Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, biztonsági
védőhálóból -Homlokzati állványhoz biztonsági védőháló

4.400 m2 .................................. ................. .................

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



33. Falazás és egyéb kőműves munkák 3/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 33-091-5.1-1110002 (7) ÖN
Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia
termékekből, nyílás áthidalása, boltívvel, bontott nyílás felett,
kisméretű, tömör téglából Kisméretű tömör tégla 250x120x65
mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs -
Áthidalók javítása, pótlása  külső nyílászárók felett, a teljes 25 %-
a

17,02 m3 .................................. ................. .................

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



35. Ácsmunka 4/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 35-002-1-0112005 (1) ÖN
Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel HPi-Fol 110N
Reflex alukasírozott hőtükrös, hálóerősítésű párazáró tetőfólia,
kód: KU0586

1.170,76 m2 .................................. ................. .................

2 35-006-6 (12) ÖN
Padlásjárda zárlécvázzal, 50 cm szélességig

52,74 m2 .................................. ................. .................

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



36. Vakolás és rabicolás 5/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 36-002-1 (1) ÖN
Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral,
vakolás előtt -Külső felületek előkészítése vakolatjavításhoz  fal,
eresz, párkány

3.367 m2 .................................. ................. .................

2 36-002-11.1-0415910 (5) ÖN
Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel
Baumit Előfröcskölő 2 mm, Cikkszám: 151602 -Külső felületek
gúzolása  külső fal, eresz, párkány

3.367 m2 .................................. ................. .................

3 36-090-1.2.2-0550090 (5) ÖN
Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes
leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között CS
I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs
mészpéppel -Vakolatjavítás  külso falak, a teljes 7,5 %-a

113,45 m2 .................................. ................. .................

4 36-090-3.2.2 (32)
Homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult, sérült vakolat
leverésével, sarok és csatlakozás-összedolgozással, 31-120 cm
kiterített szélességig, hiánypótlás 5-25% között -Vakolatjavítás
külső párkány, a teljes 7,5 %-a

142,1 m .................................. ................. .................

5 36-090-4.2.2 (44)
Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 25-30 cm
kiterített szélességig, hiánypótlás 5-25% között -Vakolatjavítás
külső ablakkeret, homlokzati díszek, a teljes 7,5 %-a

60,92 m .................................. ................. .................

6 36-003-11.1-0415927 (33) ÖN
Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert
gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással  (a
gyártó által megadott kg/m²/mm rétegvastagsággal) Baumit
Finom vakolat 6,0 kg/m² 4 mm-es rétegvastagságnál -Külső
felületek simítása  külső fal, eresz, párkány

3.367 m2 .................................. ................. .................

7 36-002-1 (1) ÖN
Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral,
vakolás előtt -Belső felületek előkészítése vakolatjavításhoz
káva

831,61 m2 .................................. ................. .................



36. Vakolás és rabicolás 6/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

8 36-002-11.1-0415910 (5) ÖN
Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel
Baumit Előfröcskölő 2 mm, Cikkszám: 151602 -Belső felületek
gúzolása  káva

831,63 m2 .................................. ................. .................

9 36-090-2.1.2 (23) ÖN
Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20
cm szélesség között -Káva vakolatjavítás   oldalfalon

1.270,58 m .................................. ................. .................

10 36-090-2.2.2 (26) ÖN
Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 11-
20 cm szélesség között -Káva vakolatjavítás  mennyezeten

392,67 m .................................. ................. .................

11 36-003-11.1-0415927 (33) ÖN
Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert
gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással  (a
gyártó által megadott kg/m²/mm rétegvastagsággal) Baumit
Finom vakolat 6,0 kg/m² 4 mm-es rétegvastagságnál -Belső
felületek simítása  káva oldal, mennyezet

831,63 m2 .................................. ................. .................

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



43. Bádogozás 7/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 43-003-8.1.1-0993124 (89) ÖN
Ablak- vagy szemöldökpárkány mínősített ötvözött
horganylemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány
RHEINZINK-QUALITY ZINK minőségű ötvözött horganylemezből, 0,
70 mm vtg., standard felületű, Ksz: 25 cm

290,65 m .................................. ................. .................

2 43-000-5 (5) ÖN
Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig -
Ereszcsatorna lefolyócső bontása  homlokzaton

152,82 m .................................. ................. .................

3 K43-002-11.6 (27)
Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített
szélességgel, horganyzott acéllemezből Ideiglenesen elbontot
horganyzott lefolyócső visszaszerelése -Ereszcsatorna lefolyócső
visszaépítése  homlokzaton, a teljes 75 %-a

114,61 m .................................. ................. .................

4 43-002-11.6-0140603 (27) ÖN
Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített
szélességgel, horganyzott acéllemezből Horganyzott lefolyócső
Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 40 cm -Ereszcsatorna lefolyócső
pótlása  homlokzaton, a teljes 25 %-a

38,2 m .................................. ................. .................

5 43-090-4-0143053 (4) ÖN
Csatornatartó vagy csatornabilincs pótlása Csavaros csőbilincs,
kör, 12 jelű, 40 cm kit.szél. -Ereszcsatorna lefolyócső rögzítése
homlokzaton

102 db .................................. ................. .................

6 43-090-3-0112504 (3) ÖN
Hattyúnyak pótlása Hattyúnyak 0,65 mm H, kör szelvényű, 40
cm kit.szél. -Ereszcsatorna hattyúnyak elhelyezése -
homlokzaton

8 db .................................. ................. .................

7 43-090-2-0112204 (2) ÖN
Alsó kifolyókönyök pótlása Kifolyókönyök 0,65 mm H, kör
szelvényű, 40 cm kit.szél. -Ereszcsatorna kifolyó elhelyezése -
homlokzaton

8 db .................................. ................. .................



43. Bádogozás 8/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

8 43-004-5-0990054 (5) ÖN
Villámhárító talp és hüvely szerelése Villámháritó talplemez
hüvellyel, H 0,65 mm -Villámhárító talp elhelyezése -
homlokzaton

4 db .................................. ................. .................

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



44. Asztalosszerkezetek elhelyezése 9/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 44-000-4 (7) ÖN
Fa lambéria, radiátor farács bontása - II. emeleti nagyterem
faburkolatának részleges bontása az ablakcsere miatt

42 m² .................................. ................. .................

2 44-006-3-0210003 (4) ÖN
Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre Fenyő
lambéria 1,75-2,75 m-ig - II. emeleti nagyterem faburkolatának
visszaépítése ablakok cseréje után

42 m2 .................................. ................. .................

3 44-000-1.1 (1) ÖN
Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak vagy kapu, 2,00
m²-ig

48,5171 m² .................................. ................. .................

4 44-000-1.2 (2) ÖN
Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-
4,00 m² között

77,2822 m² .................................. ................. .................

5 44-000-1.3 (3) ÖN
Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-
6,00 m² között

766,2484 m² .................................. ................. .................

6 K44-002-1.2.1.3-0000001
Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése,
falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (
szerelvényezéssel, illesztéssel), kávás falba, 1,50×2,75 m a
meglévő ablakszerkezet utángyártásával, a belső
ablakszárnyak újragyártásával,  kettős ütközéssel, 3 rtg-ű
hőszigetelő üvegezéssel -belső könyöklővel, HA1a
konszignációs tétel szerint kompletten

32 db .................................. ................. .................

7 K44-002-1.2.1.3-0000002
Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése,
falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (
szerelvényezéssel, illesztéssel), kávás falba, 1,65×2,80 m a
meglévő ablakszerkezet utángyártásával, a belső
ablakszárnyak újragyártásával,  kettős ütközéssel, 3 rtg-ű
hőszigetelő üvegezéssel -belső könyöklővel, HA1b
konszignációs tétel szerint kompletten

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



44. Asztalosszerkezetek elhelyezése 10/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

8 K44-002-1.2.1.3-0000003 (5)
Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése,
falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (
szerelvényezéssel, illesztéssel), kávás falba, spalettával, belső
burkolattal 1,65×2,75 m a meglévő ablakszerkezet
utángyártásával, a belső ablakszárnyak újragyártásával,  kettős
ütközéssel, 3 rtg-ű hőszigetelő üvegezéssel -belső könyöklővel,
HA1c konszignációs tétel szerint kompletten

15 db .................................. ................. .................

9 K44-002-1.2.1.3-0000004
Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése,
falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (
szerelvényezéssel, illesztéssel), kávás falba, 1,50×(1,20 + 2,13) m
a meglévő ablakszerkezet utángyártásával, a belső
ablakszárnyak újragyártásával,  kettős ütközéssel, 3 rtg-ű
hőszigetelő üvegezéssel,  az alsó műanyag ablaks cseréjével
hőszigetelő fa szerkezetre -belső könyöklővel, HA2
konszignációs tétel szerint kompletten

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

10 K44-002-1.2.1.3-0000005
Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése,
falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (
szerelvényezéssel, illesztéssel), kávás falba, 1,50×2,68 m a
meglévő ablakszerkezet utángyártásával, a belső
ablakszárnyak újragyártásával,  kettős ütközéssel, 3 rtg-ű
hőszigetelő üvegezéssel -belső könyöklővel, HA3 konszignációs
tétel szerint kompletten

58 db .................................. ................. .................

11 K44-002-1.2.1.3-0000006
Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos teraszajtó
elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (
szerelvényezéssel, illesztéssel), kávás falba, 1,50×3,62 m a
meglévő ajtószerkezet utángyártásával, a belső ajtószárnyak
újragyártásával,  kettős ütközéssel, 3 rtg-ű hőszigetelő
üvegezéssel -belső könyöklővel, HA4 konszignációs tétel szerint
kompletten

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

12 K44-002-1.2.1.3-0000007
Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése,
falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (
szerelvényezéssel, illesztéssel), kávás falba, 1,50×2,70 m a
meglévő ablakszerkezet utángyártásával, a belső
ablakszárnyak újragyártásával,  kettős ütközéssel, 3 rtg-ű
hőszigetelő üvegezéssel -belső könyöklővel, HA5 konszignációs
tétel szerint kompletten

50 db .................................. ................. .................



44. Asztalosszerkezetek elhelyezése 11/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

13 K44-002-1.2.1.3-0000008
Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése,
falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (
szerelvényezéssel, illesztéssel), kávás falba, 1,86×3,57 m a
meglévő ablakszerkezet utángyártásával, a belső
ablakszárnyak újragyártásával,  kettős ütközéssel, 3 rtg-ű
hőszigetelő üvegezéssel -belső könyöklővel, HA6 konszignációs
tétel szerint kompletten

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

14 K44-002-1.2.1.3-0000009
Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése,
falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (
szerelvényezéssel, illesztéssel), kávás falba, 1,80×2,66 m a
meglévő ablakszerkezet utángyártásával, a belső
ablakszárnyak újragyártásával,  kettős ütközéssel, 3 rtg-ű
hőszigetelő üvegezéssel -belső könyöklővel, HA7 konszignációs
tétel szerint kompletten

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

15 K44-002-1.3.1.1-0000029
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,
2 W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 86 x 86 cm -
HA16b konszignációs tétel szerint kompletten

6 db .................................. ................. .................

16 K44-002-1.3.1.2-0000016
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó ablak, U = 1,2 W/
m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 86 x 86 cm -
HA16 konszignációs tétel szerint kompletten

12 db .................................. ................. .................

17 K44-002-1.3.1.2-0000022
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó ablak,  U = 1,2 W/
m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 1,18 x 0,61 m -
HA22 konszignációs tétel szerint kompletten

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



44. Asztalosszerkezetek elhelyezése 12/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

18 K44-002-1.3.1.2-0000027
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó ablak,  U = 1,2 W/
m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 0,55×1,01 m -
HA27 konszignációs tétel szerint kompletten

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

19 K44-002-1.3.1.2-0000028
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerületig, egyszárnyú bukó ablak,  U = 1,2 W/
m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 1,40 x 0,35 m -
HA28 konszignációs tétel szerint kompletten

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

20 K44-002-1.3.2.2-0000021
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerület felett, egyszárnyú bukó ablak,  U = 1,2
W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 1,18 x 1,05 m -
belső könyöklővel, HA21 konszignációs tétel szerint kompletten

18 db .................................. ................. .................

21 K44-002-1.3.2.2-0000023
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerület felett, egyszárnyú bukó ablak,  U = 1,2
W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 1,20 x 1,00 m -
HA23 konszignációs tétel szerint kompletten

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

22 K44-002-1.3.2.2-0000024
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerület felett, egyszárnyú bukó ablak,  U = 1,2
W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 1,25 x 1,04 cm
-HA24 konszignációs tétel szerint kompletten

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

23 K44-002-1.3.2.2-0000025
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerület felett, egyszárnyú bukó ablak,  U = 1,2
W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 1,35 x 0,71 m -
HA25 konszignációs tétel szerint kompletten

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



44. Asztalosszerkezetek elhelyezése 13/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

24 K44-002-1.3.2.2-0000026
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerület felett, egyszárnyú bukó ablak,  U = 1,2
W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 1,34 x 0,78 cm
-HA26 konszignációs tétel szerint kompletten

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

25 K44-002-1.3.2.6-0000010
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnyíló-nyíló
ablak,  U = 1,2 W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott,
1,10×2,26 m -belső könyöklővel, HA10 konszignációs tétel szerint
kompletten

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

26 K44-002-1.3.2.6-0000011
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnyíló-nyíló
ablak,  U = 1,2 W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott,
1,17×2,26 m -belső könyöklővel, HA11 konszignációs tétel szerint
kompletten

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

27 K44-002-1.3.2.6-0000012
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnyíló-nyíló
ablak,  U = 1,2 W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott
1,07 x 1,37 m -belső könyöklővel, HA12 konszignációs tétel
szerint kompletten

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

28 K44-002-1.3.2.6-0000013
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnyíló-nyíló
ablak,  U = 1,2 W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott
1,10×2,29 m -belső könyöklővel, HA13 kionszignációs tétel szerint
kompletten

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



44. Asztalosszerkezetek elhelyezése 14/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

29 K44-002-1.3.2.6-0000014
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnyíló-nyíló
ablak,  U = 1,2 W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott
1,35 x 2,62 m -belső könyöklővel, HA14 konszignációs tétel
szerint kompletten

6 db .................................. ................. .................

30 K44-002-1.3.2.6-0000015
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnyíló-nyíló
ablak,  U = 1,2 W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott
2,00×2,38 m -belső könyöklővel, HA15 konszignációs tétel szerint
kompletten

4 db .................................. ................. .................

31 K44-002-1.3.2.6-0000017
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnyíló-nyíló
ablak,  U = 1,2 W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott
0,60×0,60 m -HA17 konszignációs tétel szerint kompletten

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

32 K44-002-1.3.2.6-0000018
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnyíló-nyíló
ablak,  U = 1,2 W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott
1,17 x 1,19 m -HA18 konszignációs tétel szerint kompletten

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

33 K44-002-1.3.2.6-0000019
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,
illesztéssel), 4,00 m kerület felett, kétszárnyú középnyíló-nyíló
ablak,  U = 1,2 W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott
1,40 x 2,10 m -belső könyöklővel, HA19 konszignációs tétel
szerint kompletten

20 db .................................. ................. .................



44. Asztalosszerkezetek elhelyezése 15/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

34 K44-003-1.1.2.7-0000020
Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó
elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (
szerelvényezéssel, illesztéssel) 6,01-10,00 m kerület között,
egyszárnyú nyíló erkélyajtó,  U = 1,2 W/m²K lazúros vagy RAL
fedő festett, hossztoldott 1,40 x 3,50 m -HA20 konszignációs tétel
szerint kompletten

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

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



47. Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 16/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 47-013-21.1.2-0219024 (152) ÖN
Speciális diszperziós vinyl-polimer bázisú, műemléki (hőpajzs)
homlokzatfesték rendszer, vakolaton, két rétegben, tagolt sima
felületen ThermoShield History kültéri falfesték, accent (sötét
színhez) + ThermoShield FixPlus alapozó 4x-re higítható

2.599 m2 .................................. ................. .................

2 47-013-21.1.4-0219024 (154) ÖN
Speciális diszperziós vinyl-polimer bázisú, műemléki (hőpajzs)
homlokzatfesték rendszer, vakolaton, két rétegben, tagolt
durva felületen ThermoShield History kültéri falfesték, accent (
sötét színhez) + ThermoShield FixPlus alapozó 4x-re higítható

768 m2 .................................. ................. .................

3 47-000-1.21.4.1.1-0418383 (54) ÖN
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés,
diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan
felületen Caparol Akkordspachtel Fein paszta formájú,
diszperziós kötőanyagú beltéri glettanyag, fehér -Belső felület
glettelése - káva oldalfal, mennyezet

1.050 m2 .................................. ................. .................

4 47-010-1.1.1-0418316 (1) ÖN
Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi
falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós
akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Capagrund
pigmentált bel- és kültéri alapozó, fehér -Belső felület festés
alapozása - káva oldalfal, mennyezet

1.050 m2 .................................. ................. .................

5 47-011-15.1.1.1-0159475 (90) ÖN
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy
gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített
alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima
felületen Caparol Extra diszperziós belső falfesték, színes IV. -
Belső felület festése - káva oldalfal, mennyezet

1.050 m2 .................................. ................. .................

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



48. Szigetelés 17/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 48-007-1.2.2-0092025 (5) ÖN
Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat alatti szigetelés fa
vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben),
kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock
többcélú kőzetgyapot lemez 100 mm -Padlás födémen két
rétegben fektetve  1170,76 m2×2

2.341,52 m2 .................................. ................. .................

2 48-007-31.2.2-0092025 (59) ÖN
Belső fal; Falazott vagy öntött egyrétegű belső fal hang- és
hőszigetelése (előtétfal), (rögzítés külön tételben) kőzetgyapot
szigetelőanyaggal ROCKWOOL Multirock többcélú
kőzetgyapot lemez 100 mm -Padláson függőleges felületen két
rétegben fektetve   98,08 m2×2

196,16 m2 .................................. ................. .................

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



71. Elektromos energia ellátás, világítás 18/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 71-000-2.3.1 (35) ÖN
Villámhárító leszerelése, levezető vezeték leszerelése, téglafalról
-Villámhárító levezető vezeték bontása - homlokzaton

76,41 m .................................. ................. .................

2 71-013-2.2.1-0620094 (7) ÖN
Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre,
sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül,
átfeszítéssel 30 m-ig, 60 mm²-ig 5 m horganyzott sodronykötél
névleges átmérő 10 mm 180 kp/mm2 -Villámhárító levezető
vezeték építése - homlokzaton

76,41 m .................................. ................. .................

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



96. Kiegészítő tételek 19/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 90-001-1 (1)
Munkaterület őrzése

3 hó .................................. ................. .................

2 90-002-1
Felelőségbiztosítás

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

3 90-003-1
Közüzemi díjak

3 hó .................................. ................. .................

4 90-004-1 (1)
Pipere takarítás

1 alk .................................. ................. .................

5 90-005-1
Munkavédelmi felügyelet

3 hó .................................. ................. .................

6 90-006-1
Törmelék elszállítás - előirányzat

50 m3 .................................. ................. .................

7 90-007-1
Projekttábla elhelyezése Az ÚMFT Arculati kézikönyve szerinti B
típusú tájékoztatási tábla

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

8 90-008-1
Mobil illemhely - 5 db

3 hó .................................. ................. .................

9 90-009-1
Ideiglenes kerítés készítése, védőhálóval 250 fm

3 hó .................................. ................. .................

10 90-010-1
Irodakonténer bérlete - 2 db

3 hó .................................. ................. .................

11 90-011-1
Ideiglenes térvilágítás 8 db

3 hó .................................. ................. .................



96. Kiegészítő tételek 20/20. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

12 90-012-1
Felvonó telepítése, bérleti díja - 1 db

3 hó .................................. ................. .................

Munkanem összesen: ..................................
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36. Vakolás és rabicolás 1/5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 36-090-9 (55) ÖN
Kő-, műkő vagy gipsz díszes felületek megtisztítása a rárakódott
szennyeződésektől, vetületi területben elszámolva

292 m2 .................................. ................. .................
-Lábazat, bejárati oszlopok, erkély tisztítása  felületi javítással

2 36-090-5 (49) ÖN
Javítás, pótlás, egyes sérült téglák kivésése, pótlása nyerstégla
homlokzati felületen

2.140 db .................................. ................. .................
-Dísztégla felületek javítása  külső homlokzaton, a teljes 7,5 %-a

3 36-090-8 (54)
Nyerstégla homlokzat lemosása 10%-os sósav oldattal, majd
letörlés olajos ruhával

590 m2 .................................. ................. .................
-Dísztégla felületek tisztítása  külső homlokzaton

4 36-001-31.1.2-0550090 (37) ÖN
Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes
mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, ereszaljon
kétszeri nádazással, 2 cm vastagságban Hvh10-mc, külső,
vakoló cementes mészhabarccsal

119,47 m2 .................................. ................. .................
-Vakolás - ereszdeszkázaton

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



43. Bádogozás 2/5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 43-000-7 (7) ÖN
Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített
szélességig

236,83 m .................................. ................. .................
-Sérült bádog párkányok bontása  homlokzaton, a teljes 25 %-a

2 43-001-2.2.8-0112085 (23) ÖN
Sávos szalagfedések; Többlet a tető formája és a
munkavégzési körülmények miatt, horganyzott acél, színes
műanyagbevonatú horganyzott acél és mínősített ötvözött
horganylemez, bevonatos ötvözött alumíniumlemezből készült
kettős állókorcos fémlemezfedésre, szellőző alátétszőnyeg
fektetése titáncink lemezből készült kettős állókorcos
fémlemezfedés alatt, a fedés alsó oldalának hatékonyabb
szellőztetésére és a kopogó esőhang csökkentésére Permo SEC
ötrétegű, páraáteresztő, vízzáró alátétlemez, öntapadó
ragasztócsíkkal (550g/m², sd=0,03 m), kód: KU0027-1

94,73 m2 .................................. ................. .................
-Fektetőszőnyeg terítése -bádog párkányok alá, a teljes 25 %-a

3 K43-003-9.1.1 (91)
Választópárkány fedése, bármilyen kiterített szélességgel,
horganyzott acéllemezből, 65 cm kiterített szélességig
Egyvízorros választópárkány horganyzott acéllemezből, 0,8 mm
vtg., standard felületű, Ksz: 65 cm

236,83 m .................................. ................. .................
-Sérült bádog párkányok pótlása -homlokzaton, a teljes 25 %-a

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



44. Asztalosszerkezetek elhelyezése 3/5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 44-090-1.3 (3) ÖN
Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása
faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 2 m² felett, vasalatpótlással

5 db .................................. ................. .................
-Bejárati ajtók javítása -Alkotmány u., Kálmán Imre u.

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



47. Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 4/5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 47-000-7.1.1.2-0250081 (129) ÖN
Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi
olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, leégetéssel,
lemaratással vagy festékeltávolító pasztával, tagolt felületről
Kromofág

85,37 m2 .................................. ................. .................
-Bejárati ajtók fetéklemaratása -Alkotmány u., Kálmán Imre u.

2 47-000-7.3.2-0320626 (142) ÖN
Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító
tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt
felületen Akrilin fakitt, tölgy 40

85,37 m2 .................................. ................. .................
-Bejárati ajtók tapaszolása -Alkotmány u., Kálmán Imre u.

3 K47-031-3.1.7.2.2
Külső fafelületek alapmázolása, természetes alapú bio vizes
hígítású alapozóval, tagolt felületen Biopin időjárásálló festék
légzésaktív

85,37 m2 .................................. ................. .................
-Bejárati ajtók alapozó festése -Alkotmány u., Kálmán Imre u.

4 K47-031-3.3.9.2.2
Külső fafelületek fedőmázolása, természetes alapú bio vizes
hígítású fedőfestékkel, tagolt felületen Biopin időjárásálló festék
légzésaktív

85,37 m2 .................................. ................. .................
-Bejárati ajtók fedőfestése -Alkotmány u., Kálmán Imre u.

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



96. Ideiglenes költségek 5/5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

1 90-006-1
Törmelék elszállítás - előirányzat

20 m3 .................................. ................. .................

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




