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A munka leírása:  

Fót, Kossuth L. utca 16. szám alatti Önkormányzati lakás felújítása  

 

.                                    

 

                                               

 

 

15. Zsaluzás és állványozás 
 

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

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  15-012-5.1 

 Homlokzati létraállványok állítása falétrákból mint munka- vagy 

védőállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszkával, 

(kétpallós) 

0,55 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 1,00 kN/m
2
 

terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai 

kézikönyv szerint, 

6,00 m munkapadló magasságig 

 38 m2          

 

2  15-012-32.1.2 

 Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m
2
 

terhelhetőséggel, 

5,50 m magasságig, 

 1 db          

 

 Munkanem összesen: (HUF)   

 

 

 

31. Helyszíni beton és vasbeton munka 

 

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

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  31-000-13.2 

 Beton aljzatok bontása 10 cm vastagságig, 

kavicsbetonból, salakbetonból 

 19.6 m2          

 

2  31-032-2.1.2.1-0212502 

 Kontaktesztrich készítése 

kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből 

C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 

3-4 cm vastagságban 

LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE20, Cikkszám: K00619621 

 19.6 m2          

 

3 K31-090-8-3320111 

 Bejárat fölötti beton fedlap készítése, 

zsaluzásal, vizór képzéssel, vas szereléssel, 

simított kivitelben, 

180x70x6-8 cm méretben 

 1 db          
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 Munkanem összesen: (HUF)   

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Falazás és egyéb kőművesmunka 

 

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

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  33-091-4.1.2-2110002 

 Teherhordó és kitöltő falazat, 

égetett agyag-kerámia termékekből, 

meglévő falazati hiányosságok pótlása, 

falazat pótlása, 

0,01-0,03 m
3
 között 

Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. 

M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs 

(konvektor kivezetések) 

 3 db          

 

 Munkanem összesen: (HUF)   

 

 

36. Vakolás és rabicolás 

 

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

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  36-001-1.1.1-0550030 

 Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, 

belső, vakoló cementes mészhabarccsal, 

téglafelületen, 1,5 cm vastagságban 

Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és 

Hs60-cm, felületképző (simító), meszes 

cementhabarccsal 

 23 m2          

 

2  36-012-2.1.1.1-0148712 

 Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, 

alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, 

kézi felhordással, szárazhabarcsból, 

2 cm vastagságban 

SAKRET TAP Szárító alapvakolat 

 6 m2          

 

3  36-090-1.2.1-0550080 

 Vakolatjavítás 

homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes 

leverésével, durva, sima kivitelben, 

hiánypótlás 5% alatt 

Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel 

 8 m2          

 

4  36-090-2.1.2 
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 Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 

oldalfalon, 

11-20 cm szélesség között 

 60 m           

 

 Munkanem összesen: (HUF)   

 

 

 

 

42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése 

 

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

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  42-000-2.1 

 Lapburkolatok bontása, 

padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy 

tört mozaik (NOVA) lapból 

 19.6 m2          

 

2  42-000-2.2 

 Lapburkolatok bontása, 

fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű 

mozaik, kőagyag és csempe 

 22.8 m2          

 

3  42-000-3.3 

 Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, 

szőnyegburkolat 

 44.5 m2          

 

4  42-000-3.4 

 Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, 

gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, 

lapokból vagy lépcsőn betétként 

 15 m2          

 

5  42-000-6.2 

 Egyéb bontások, 

ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, 

a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, 

maratása, felkaparása 

 44.5 m2          

 

6  42-012-1.1.1.1.1.2-0313138 

 Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 

beltérben, 

tégla, beton, vakolt alapfelületen, 

mázas kerámiával, 

kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm 

fugaszélességgel, 

10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel 

MAPEI Adesilex P7 C2T cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, 

Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke 

 22.8 m2          

 

7  42-022-1.1.1.2.1.1-0313116 

 Padlóburkolat készítése, 

beltérben, 
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tégla, beton, vakolt alapfelületen, 

gres, kőporcelán lappal, 

kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm 

fugaszélességgel, 

20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel 

MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor 

Plus fugázóhabarcs, szürke 

 19.6 m2          

 

 

 

8  42-022-2.1.2.1.1-0313116 

 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 

MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor 

Plus fugázóhabarcs, fehér 

 20.8 m           

 

9  42-042-4.3.1 

 Parkettafektetés 

laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített 

aljzatra, 

ragasztás nélkül, 

2 mm-es polifoam alátéttel 

 58.3 m2          

 

10  42-042-31.1.7 

 Lábazat kialakítása, 

falábazat (székléc) készítése 

 46.1 m           

 

11  42-090-2.2.1-0110001 

 Ablak párkány kialakítása udvari homlokzaton 

csempe burkolattal, 20 cm széles 

 3.2 m           

 

 Munkanem összesen: (HUF)   

 

 

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 

 

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

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  44-030-1.2 

 Villanyóra szekrény ajtó méretre gyártása  

és felszerelése, kűltérre, két szárnyú kivitelben, 

100x120 cm 

 1 db          

 

2  44-090-1.4 

 Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása  

faanyag- és vasalatpótlás nélkül      

(ajtók, ablakok passzítása) 

 15 db          

 

3  44-090-11.1-0213031 
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 Ajtószerelvények pótlása, cseréje, 

belső ajtózár, kilincs és cím, pezsgő szín 

 7 készlet     

 

4 K44-029-1.2.3 

 Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, 

konyhaszekrény, 

180 cm méretben, egy medencés, cseptálcás mosogatóval, csaptelep 

nélkül,  laminált bútorlapból, alsó-felső szekrénysor 

 1 db          

 

 Munkanem összesen: (HUF)   

 

45. Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése 
 

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

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1 K45-005-2.6-0109005 

 Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, 

Előtető bejárati ajtó fölé, 

30x30x3 mm szögacél keret, 

6 mm drótöveggel, korrózióvédelemmel, 

1200x1000 mm 

 1 db          

 

 Munkanem összesen: (HUF)   

 

 

47. Felületképzés 

 

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

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  47-000-1.21.2.1.1.1-0320612 

 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; 

glettelés, 

műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), 

vakolt felületen, 

bármilyen padozatú helyiségben, 

tagolatlan felületen 

RIGIPS por alakú beltéri glett 

 332.8 m2          

 

2  47-000-7.1.2.2 

 Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; 

régi olajmázolás átcsiszolása 

tagolt felületen 

 71 m2          

 

3  47-000-7.3.2-0150112 

 Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; 

simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, 

tagolt felületen 

Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376 

 71 m2          

 

4  47-010-1.1.2-0154102 

 Normál nem egyenletes nedvszívóképességű 
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ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, 

vizes-diszperziós alapozóval, 

tagolt felületen 

Falfix diszperziós, univerzális alapozó 

 332.8 m2          

 

5  47-011-15.1.1.2-0151171 

 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  

fehér vagy gyárilag színezett festékkel, 

új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, 

vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen 

Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 

 332.8 m2          

 

6  47-013-3.1.1.1.1.4-0148505 

 Szilikát festések, 

káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú,  

magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, 

új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, 

vakolaton, két rétegben, 

egy vagy több színben, 

tagolt durva felületen 

SAKRET SFF/SFF-E Szilikát homlokzatfesték, fehér, színes 

 34  m2          

 

7  47-013-25.1.2-0148243 

 Lábazat festés homlokzaton, 

két rétegben felhordva, 

tagolt durva felületen 

 4 m2          

 

8  47-031-1.1.1.2-0130701 

 Belső fafelületek 

alapmázolása, 

műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, 

tagolt felületen 

Trinát alapozófesték, fehér 100, 

EAN: 5995061117031 

 71 m2          

 

9  47-031-1.5.1.2-0130361 

 Belső fafelületek 

zománclakkozása, 

műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, 

tagolt felületen 

Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, 

EAN: 5995061119042 

 71 m2       

kiegészítő tételek: 

 

 

   

10.tétel : Utcai homlokzat  vakolatleverés ,és új vakolat készítése      15 m2 

 

11.tétel:Macskajárda javítása ,ujra falazása km.téglából (kb. 200 tégla) 18 fm 

 

12.tétel: Tetőkibuvó cseréje,60*60 cm                                                       1 db 

 

13.tétel: Beton kéményfedlap cseréje kb.50*50 cm méretben                    1 db 

 

14.tétel: Fix tetőablak javítása, (tömítés csere,festés,bádogszegély  
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cseréje ) kb:90*180                                                                                        2 db 

 

15.tétel: Vizszintes ereszcsatorna cseréje                                                      3 fm 

 

16.tétel : Redőnyök cseréje 90*200 cm (barna színben)                                5 db 

 

17.tétel: Homlokzat előkészítése színezés alá( repedések javítása,vakolat foltszerű javítása   stb)           115 m2 

 

18.tétel: Homlokzati alapozó (beeresztő felhordása 1 rtg )                                                                        130 m2 

 

19.tétel:Homlokzati ,dörzsölt nemesvakolat 1,5 mm szemcsenagyság                                                      130 m2 

 

20.tétel Külső fa nyílászárók ,festés  lekaparás,alapozás,2 réteg szín   (ajtók,ablakok)   

 5 db 90*200                                                                                                                                                50  m2                 

 

 

 Munkanem összesen: (HUF)   

 

 

49. Árnyékolók beépítése 

 

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

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  49-091-1.5.1-0190801 

 Méretre készített szúnyogháló felszerelése, 

fehér, ezüst vagy barna színű keretben, 

fix keretes szúnyogháló ablakra vagy erkélyajtóra, 

közvetlen tokra csavarozva, 

4,00 m kerületig 

(4 db) 

 4 m2          

 

2  49-900-1.3.6-0212461 

 Redőnyök javítása, régi részek leszerelése, 

új részekkel történő pótlása, 

faredőny 

beépített göngyölítő automata 

Redőny automata 

 2 db          

 

 Munkanem összesen: (HUF)   

 

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 

 

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

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

1  82-000-3.2 

 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 

falikutak, mosdók 

 1 db          

 

2  82-000-3.3 

 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 

mosogatók 

 1 db          

 

3  82-000-3.4 

 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 
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WC csésze tartozékokkal 

 1 db          

 

4  82-000-3.8 

 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, 

beépített fürdőkádak 

 1 db          

 

5  82-000-4.1.2 

 Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, 

gázszerelési berendezési tárgyak 

gázbojler, 350 literig 

 1 db          

 

6  82-000-4.2.4 

 Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, 

fűtésszerelési berendezési tárgyak, konvektor 

 4 db          

 

7  82-009-9.2.1-0210051 

 Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, 

zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, 

acéllemez kivitelben 

Acéllemez zuhanytál, 800x800x110 mm 

 1 db          

 

8  82-009-9.6.2.1-0319394 

 Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, 

zuhanykabin 

kerettel 

biztonsági üveggel 

Radaway CLASSIC A 80 zuhanykabin, üveg, 80x80x185 cm 

 1 db          

 

9  82-009-21.1-0135007 

 Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, 

padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése 

HL300, Padlólefolyó DN50 vízszintes, 1db DN40/50 oldalsó 

befolyás, szigetelő karima, visszacsapó szelepes szifonbetét, műa 

rácskeret, nemesacél rács 

 1 db          

 

 

 

10  82-009-21.1-0334913 

 Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, 

padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése 

Viega fürdőszoba lefolyó, lapos modul 7,5 cm magas, mechanikus 

szagzárral 50, Cikkszám: 583 217 

 1 db          

 

11  82-016-1.1.1-0220501 

 Piperetárgyak elhelyezése 

egy-három helyen felerősítve, 

papírtartó 

Krómozott alumínium WC papírtartó 

 1 db          

 

12  82-016-1.1.7-0220112 

 Piperetárgyak elhelyezése 
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egy-három helyen felerősítve, 

törölközőtartó 

Nikkelezett alumínium törölközőtartó 2 ágú 

 2 db          

 

13  82-016-1.2.1-0331770 

 Piperetárgyak elhelyezése 

négy vagy több helyen felerősítve, 

tükör, 60 x 40 cm 

 1 db          

 

 Munkanem összesen: (HUF)   

 

 

90. Takarítási munka 

 

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

 Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 

 

1  21-011-11.8 

 Építési törmelék konténeres elszállítása,  

lerakása, 

lerakóhelyi díjjal 

 8 m3          

 

2  21-090-2.2 

 Keletkezett törmelék konténerbe rakása 

kézzel 

 8 m3          

 

 Munkanem összesen: (HUF)   

 


