
Név :

Cím : Kelt:      2019 év szept. hó 04. nap
Szám         :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap

A munka leírása: Készítette   :.....................
Bp. Nagy Lajos Kir. utja 172. Fsz. 1. lakás felújítás

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége 1.252.090326.990

1.1 Közvetlen önköltség összesen 1.252.090326.990

2.1 ÁFA vetítési alap 1.579.080
2.2 Áfa 27.00% 426.352

3.  A munka ára 2.005.432

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2018.1 - BRONZ  programcsomagjával.
D:\VÁLLALKOZÁS\Munka\Coprocess\TERC\ARK\ARK\09_NL172_fsz1\saját\09_NL172_fsz1_kv.slo9



1. oldal

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

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2018.1 - BRONZ  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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1 36-000-1.1.1 (1) ÖN
Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm
vastagságig falazó, cementes mészhabarcs

27 m2 1.4000 37.8000

2 36-006-3.1.1.1-0414721 (1) ÖN#
Hőszigetelő alapvakolatok sima vagy érdesített felülettel;
hőszigetelő vakolat készítése oldalfalon, zsákos kiszerelésű
vakolattal, kézi felhordással, 2 cm vastagságban LB-Knauf
ISOPUTZ/Hőszigetelő alapvakolat, Cikkszám: K00512131

27 m2 3.1501.005 85.05027.135

3 42-000-2.2 (7) ÖN
Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely
méretű mozaik, kőagyag és csempe

13 m2 9100 11.8300

4 42-012-1.1.1.1.1.3-0313021 (3) ÖN#
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton,
vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan,
3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light
S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor
Plus fugázó, fehér

13 m2 2.1001.713 27.30022.269

5 44-001-1.1.1.1-0131032 (1)
Fa beltéri nyílászárók elhelyezése konyhába, előre kihagyott
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (
szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy
keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás
ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül,
70x200 cm

1 db 13.30035.360 13.30035.360

6 44-090-11.10-0213063 (25) ÖN
Ajtószerelvények pótlása, cseréje, beltéri kilincs és cím vagy
rozetta HOPPE beltéri kilincs és cím, F1

1 pár 6.3004.200 6.3004.200

7 44-090-100
Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet passzítása,  a
nyílászárók működésének, nyithatóságának- zárhatóságának
helyreállítása, finombeállítása. Zárak javítása,
ablakszerelvények, kilincsek pótlása, cseréje.

8 db 36.0506.605 288.40052.840



2. oldal

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

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2018.1 - BRONZ  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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8 47-000-1.3.1.2 (10)
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; lazult
falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolt
felületen

134 m2 7000 93.8000

9 47-000-1.99.1.2.1.2-0218023 (167) ÖN
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület
glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval,
sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt
felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Rigips Rimano
0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz

134 m2 1.750451 234.50060.434

10 47-011-15.1.1.2-0160001 (91) ÖN
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér
vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart,
előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima
felületen POLI-FARBE Diszperziós belső fal- és
mennyezetfesték

268 m2 70039 187.60010.452

11 71-009-1.1.2-0122613 (2)
Elektromos hálózat felülvizsgálata és áramköri kiselosztó falon
kívüli elhelyezéssel érintésvédelmi rellével, kismegszakítókkal
szerelve.

1 db 25.20024.800 25.20024.800

12 71-013-9 (34) ÖN
Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése

1 mp* 50.0500 50.0500

13 82-003-11
Gáz Műszaki Biztonsági felülvizsgálat

1 db 30.1000 30.1000

14 82-003-12
Gázhálózat és berendezési tárgyak javítása és helyreállítása

1 db 120.40055.000 120.40055.000

15 82-009-8.3.1 (33)
Víz-csatorna hálózat és berendezések javítása, helyreállítása.
Beépített klasszikus kád elhelyezése és bekötése, acryl kád
csapteleppel.

1 db 40.46034.500 40.46034.500

Munkanem összesen: 1.252.090326.990


