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Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap / nettó
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára / bruttó

Budapest Főváros XIV. kerület 
Zugló Önkormányzata fenntartásában álló

 Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi Rendelő épületének felújításához 
kapcsolódóan 

a gyógyszertári épületrészen elvégzendő kivitelezési feladatok
(részleges homlokzati felújítás)

szerkezeti, építőmesteri és szakipari munkák költségvetési kiírása    

 cím:1145 Budapest XIV. kerület, Csertő park 3/a. / hrsz: 39470/64 

Költségvetés főösszesítő



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Zsaluzás és állványozás
Irtás, föld- és sziklamunka
Fém- és könnyű épületszerkezet 
szerelése
Ácsmunka
Vakolás és rabicolás
Bádogozás
Fém nyílászáró és épületlakatos-
szerkezet elhelyezése
Felületképzés
Szigetelés
Takarítási munka
Összesen:



 Zsaluzás és állványozás

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egység-

ár

Díj 
egység-

re

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal,  
2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m 
járólapmagasság (típus: 745071) KRAUSE 
guruló állvány 2,50x1,5 m-es járólappal,  2,00 
kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m 
járólapmagasság  (típus: 745071) Előirányzat!

3 db

Munkanem összesen:

1



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egység-

ár

Díj 
egység-

re

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 Építési törmelék konténeres  elszállítása, 
lerakása, lerakóhelyi  díjjal, 8,0 m3-es 
konténerbe

2 db

2 Munkahelyi depóniából építési törmelék  
konténerbe rakása, kézi erővel, önálló  munka 
esetén elszámolva, konténer  szállítás nélkül, 
laza m3-ben!

12,7 m3

Munkanem összesen:

1



 Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egység-

ár

Díj 
egység-

re

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 Könnyűszerkezetes térelhatároló  elemek, 
szerelt (díszítő-, védő-,  kéreg-) szerkezetek 
bontása 2,00 m2/db méret felett arany színű 
trapézlemez homlokzati burkolat bontása. 
Előirányzat!

134,5 m2

Munkanem összesen:

1



 Ácsmunka

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egység-

ár

Díj 
egység-

re

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 Előtetők alján 2,2 cm vtg. gyalult deszka 
álmennyezet bontása  Előirányzat!

40 m2

2 Kültéri építőlemez (pld.:KNAUF Aquapanel) T-
bordákhoz csavarozva, tető szerelt 
homlokzati oldalfalán, típus horganyzott acél, 
függőleges 60/50 mm méretű, 40 cm-enként 
elhelyezett T-bordákkal, 20 cm vastag 
kőzetgyapot hő- szigeteléssel, mechanikai 
rögzítéssel, közte típus horganyzott acél 
rögzítők, két irányú állítási lehetőséggel, 2,2 
cm vtg. vízálló, nútféderes OSB lemez, 1 rtg. 
felület folytonosan rögzített, fokozott párazáró 
képességű fólia, rendelő F4  jelű rétegrendje 
szerint (A rendelőnél történő kialakítással 
azonos módon, kompletten!) Előirányzat!

86 m2

3 Kültéri építőlemez (pld.:KNAUF Aquapanel) T-
bordákhoz csavarozva, tető szerelt 
homlokzati oldalfalán, típus horganyzott acél, 
függőleges 60/50 mm méretű, 40 cm-enként 
elhelyezett T-bordákkal, hőszigetelés nélkül, 
előtetők szélén Előirányzat!

51 m2

4 Kültéri építőlemez (pld.:KNAUF Aquapanel) 
álmennyezet, fém vázszerkezetre 
(duplasoros) választható függesztéssel, nem 
látszó bordázattal, 40 és 60 cm 
bordatávolsággal (CD 27/60), 10 m2 
összefüggő felület felett, kültéri előtetők alján  
hőszigetelés nélkül, T2 rétegrend szerint 
Előirányzat!

40 m2

5 12 cm fa palló álmennyezet tartó szerkezet 
bontása Előirányzat!

40 m2

Munkanem összesen:

1



 Vakolás és rabicolás

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egység-

ár

Díj 
egység-

re

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 Kültéri cementkötésű építőlemezen  
szilikongyanta kötésű, üvegszálrost-erősítésű,  
kiemelkedő páraáteresztő, és 
repedésáthidaló  képességű 1,0 ill. 1,5 mm 
szemcseméretű,  finom szemcsés felületi 
textúrájú, fungicid  anyaggal kezelt, vödrös 
kiszerelésű anyagból, vékony vakolat 
készítése, fehér RAL 9016 színben, 
(pld.:StoSilco K-1, ill. 1,5) függőleges és 
vízszintes felületen üvegszövet  erősítéssel 
rendelő F4 rétegrendje szerint Előirányzat!

180 m2

Munkanem összesen:

1



 Bádogozás

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egység-

ár

Díj 
egység-

re

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 Kétvízorros fallefedés bontása  100 cm 
kiterített szélességig (meglévő, megmaradó 
attikán) Előirányzat!

78 m

2 Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú  
kivitelben, színes műanyagbevonatú  
horganyzott acéllemezből, 51-100 cm  
kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP 
szegély  tűzihorganyzott acél + Classic 
bevonat,  standard színben, 0,5 mm vtg., 
kiterített  szélesség: 551-600 mm (csak a 
gyógyszertár meglévő, megmaradó  attikáján, 
a tető átalakításával kapcsolatos 
mennyiségek a rendelőnél szerepelnek) 
Előirányzat!

78 m

Munkanem összesen:

1



 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egység-

ár

Díj 
egység-

re

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, 
perforált szellőző rács bontása, előtető  alsó 
szélén, Előirányzat: 250 mm széles 
Előirányzat!

29,5 m

2 A meglévő acél rácsostartók alsó övére 
rögzített, az álmennyezeti süllyesztékek  és a 
gépészeti berendezések geometriájával 
összehangolt, max.75 cm tengelytávolságra 
szerelt acél szerkezetű tartóváz  - 50 X 50 X 3 
mm zártszelvény L02 konszignáció szerinti 
kialakítással, anyaghasználattal és 
felületkezeléssel, a szükséges rögzítő 
elemekkel kompletten a helyszínre szállítva 
szerelve Előirányzott mennyiség kültérben : 
50 m

50 m

Munkanem összesen:

1



 Felületképzés

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egység-

ár

Díj 
egység-

re

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 Meglévő tűzgátló festés eltávolítása acél 
oszlopok felületéről (kültérben: 16,5 m2) (A 
meglévő szerkezetek jelenlegi tűzvédelme 
szakértői vizsgálat alapján felülvizsgálandó, 
azbeszt tartalmú készítmény esetén a felület 
előkészítés első lépéseként a meglévő  
tűzvédelmi bevonat jogszabályban előírt 
munka- és környezetvédelmi előírások szerint 
minősített szakkivitelezőkkel  távolítandó el!) 
Előirányzat!

16,5 m2

2 Régi olajfesték eltávolítása kaparással  
(raskettázás), acél nyílászáró szerkezetről,  
könyöklőkről (128,5 m2 + 26,0 m2) 
Előirányzat!

154,5 m2

3 Régi olajfesték eltávolítása kaparással  
(raskettázás), nyílászárók rácsairól egyszerű 
tagozatú Előirányzat!

11,4 m2

4 Acélfelületek mázolásának előkészítő  és 
részmunkái; simítótapaszolás, acél nyílászáró 
és könyöklők felületén, egyszeri és minden 
további réteg Előirányzat!

154,5 m2

5 Acélfelületek mázolásának előkészítő  és 
részmunkái; kézi rozsdamentesítés, acél 
nyílászáró szerkezeten, könyöklőn könnyű 
rozsdásodás esetén Előirányzat!

154,5 m2

6 Acélfelületek mázolásának előkészítő  és 
részmunkái; kézi rozsdamentesítés, 
nyílászárók rácsain, könnyű rozsdásodás  
esetén Előirányzat!

11,4 m2

7 Korróziógátló alapozás acél nyílászáró  
szerkezeten, és könyöklőn, műgyanta  
kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel 
Capalac Profi Allgrund univerzális alapozó,  
RAL színek Előirányzat!

154,5 m2

8 Korróziógátló alapozás nyílászárók rácsain,  
műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú  
festékkel Capalac Profi Allgrund univerzális  
alapozó, RAL színek Előirányzat!

11,4 m2

9 Acélfelületek közbenső festése acél  
nyílászáró szerkezeten, könyöklőn, műgyanta 
kötőanyagú, oldószeres  festékkel, 
(rendelővel azonos minőség) Előirányzat!

154,5 m2

1



 Felületképzés

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egység-

ár

Díj 
egység-

re

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

10 Acélfelületek közbenső festése nyílászárók 
rácsain, műgyanta kötőanyagú, oldószeres  
festékkel (rendelővel azonos minőség) 
Előirányzat!

11,4 m2

11 Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró  
szerkezeten, könyöklőn, műgyanta 
kötőanyagú,  oldószeres festékkel (rendelővel 
azonos minőség és szín) Előirányzat!

154,5 m2

12 Acélfelületek átvonó festése nyílászártók 
rácsain, műgyanta kötőanyagú, oldószeres  
festékkel (rendelővel azonos minőség és 
szín) Előirányzat!

11,4 m2

13 Tűzvédő mázolás acélszerkezeten, meglévő 
acél pilléreken 5 mm  falvastagságig, 30 perc 
tűzállósági  határérték esetén A2 R 30 
minőségben,  rendelő belsőépítészeti terve 
szerinti  színben Előir.!

16,5 m2

14 Glettelés kültéri építőlemezen, vízszintes és 
függőleges felületen, kültérben, üvegszövet  
erősítéssel, műgyantával javított ásványi  
készítményekkel, tagolatlan felületen 
CAPAROL Caparol külső glett, porformájú  
ásványi alapú diszperzióval módosított  
glettanyag, szürke Előirányzat!

180 m2

15 Simítótapaszolás, acélfelületen, pilléreken, 
egyszeri és minden  további réteg Előirányzat!

16,5 m2

16 Kézi rozsdamentesítés, acélszerkezeten,  
erős rozsdásodás esetén, acél pilléreken 
Előirányzat!

16,5 m2

17 Homlokzatfestés kültéri építőlemezen, 
vízszintes és függőleges felületen, műanyag 
bázisú vizes-diszperziós  plaszto-elasztikus 
hajszálrepedés áthidaló  homlokzatfestékkel, 
megfelelően előkészített alapfelülen, két 
rétegben, egy vagy több  színben, tagolatlan 
sima felületen III. rendszer  Mapei Elastocolor 
Pittura oldószermentes,  akrilgyantás, 
hajszálrepedésáthidaló  homlokzatfesték,  
fehér RAL 9016 (a rendelővel azonos 
színben!) Előirányzat!

180 m2

Munkanem összesen:

2



 Szigetelés

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egység-

ár

Díj 
egység-

re

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg  
szigetelés készítése, egy réteg bitumenes  
lemezzel, vízszintes és függőleges felületen, 
kelősítéssel, minimum 3,0 mm vastag 
elasztomerbitumenes (SBS modifikált  vagy 
SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz  teljes 
felületű olvasztásos ragasztással,  
átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel  
fektetve, új angolakna födémén, T3 jelű 
rétegrend szerint VILLAS E-PV 4 F/K  Extra, 
poliészterfátyol hordozórétegű,  4 mm 
vastagságú, elasztomerbitumenes  (SBS 
modifikált) lemez (Új attika szakasz 
szigetelése, a meglévő szigetelés 
kiegészítésével!) Előirányzat!

10 m2

2 Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső  réteg 
szigetelés készítése, egy réteg  bitumenes 
lemezzel, vízszintes és  függőleges felületen, 
nehéz  felületvédelemmel ellátott tetőkön,  
zöldtetőkön, gyökérálló bitumenes  lemezzel, 
minimum 4,0 mm vastag  
elasztomerbitumenes (SBS modifikált)  
lemezzel, alsó réteghez teljes felületű  
hegesztéssel fektetve, új angolakna  tetőn T3 
jelű rétegrend szerint VILLAS Villaverde WS-I 
rézbevonatos  poliészterfátyol hordozórétegű, 
4,5 mm  vtg. gyökérálló (SBS modifikált) 
lemez,  intenzív zöldtetőkhöz, FLL 
minősítéssel (Új attika szakasz szigetelése, a 
meglévő szigetelés kiegészítésével!) 
Előirányzat!

10 m2

Munkanem összesen:

1



 Takarítási munka

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egység

ár

Díj 
egység

re

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 Járdák, térburkolatok seprése 1,9 100 m2

Munkanem összesen:

1
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