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ELÔSZÓ
Önök az Építôipari Költségbecslési Segédlet (ÉKS) legújabb – 2010 évi – kiadását tartják a
ke zük ben. Mint korábban, most is a Magyar Építész Kamara Koordinációs és Logisztikai
Kht., a Magyar Mérnöki Kamara Nonprofit Kft., a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Épí té -
szek Szövetsége, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, valamint a Bu da pesti
Ke res kedelmi és Iparkamara közremûködésével és támogatásával jelent meg a kiadvány.

Amint azt a múlt évi kiadványban jeleztük az ÉTK Kiadó gondozásában megjelent a
Mezô gazdasági Költségbecslési Segédlet (MKS) elsô kiadása. A mezôgazdasági épít mé -
nyek rôl, napkollektoros és hôszivattyús rendszerekrôl abban találhatnak adatokat.

Az árak, egységárak ismertetése

Az ÉKS-ben foglalt árak elsôsorban a költségtervezéshez, értékbecsléshez nyújtanak tájé -
koz tató árakat átlagos mûszaki tartalom és feltétel mellett, így nem fejezhetik ki egy konkrét
projekt megvalósításának költségét.

Annak elôsegítése érdekében, hogy mind a projekt elôkészítô szakaszában, mind a ter -
ve zés idôszakában a várható költségek minél pontosabban kalkulálhatók legyenek az ÉKS-
ben foglalt árak segítségével, szükségesnek tartjuk ismertetni az árak kialakításának a
módszerét. 

A kiadványban foglalt egységárak átlagos
– vállalkozási (nagyság, megbízási mód, technológiai felszereltség), 
– piaci feltételek (erôforrás, verseny),
– kivitelezési körülmények,
– reális vállalási határidô és fizetési feltételek figyelembevételével 

alakultak ki.
Az egységárakat kompletten, az átlagos építésnél szükséges összes költség alapján

határoztuk meg.
Az erôforrásoknál a közzétett építôipari normák (ÉMIR-FÉMIR stb.) adatai és mûveleti

leírásai, valamint a mennyiség-meghatározás és felmérés szabályait vettük figyelembe. 
Speciális szakterületnél – pl. kéménytechnika, felvonó telepítés – a szakkivitelezô cégek

vállalkozási árait alkalmaztuk.

Az anyagköltség tartalmazza 
– a „közvetlen” anyagok beszerzési, helyszínre szállítási és rakodási költségét 15 km-es

távolság figyelembevételével, átlagos beszerzési forrás és finanszírozási feltételek mel -
l ett és max. 1 éves kivitelezési idôszak árkockázatát a szükséges depónia kép zé sekkel, 

– esetleges anyagigazgatási költségeket, 
– az átlagos veszteségeket, szükséges átfedéseket, 
– komplex tételeknél pedig az egyéb egységre jutó, közvetlenül elôirányozható, kiegé -

szítô anyagok, segédanyagok költségét.
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A munkadíj tartalmazza
– a munkanormák szerinti élômunka költségeket, a munkahelyen belüli átlagos anyag -

mozgatási költségeket és a teljesítményarányos gépköltségeket.

A szakmánkénti óradíj magában foglalja
– a bérköltséget (közvetlen bér, bérpótlék és járulékai),
– az átlagos fedezetet, amely magában foglalja mindazon általános költségeket, ame -

lyek nem szerepelnek a közvetett költségek között, így a munkahelyi és központi irá -
nyí tás költségét, ezen belül a rezsianyagok és eszközök költségét, a tervezett nyere -
sé get és a kockázati költséget.

Az alkalmazott szakmánkénti óradíjak az egyes fejezetekben:

– Föld és alapozási munkák 1.300 – 1.600
– Helyszíni beton és elôre gyártott elemek: 1.800 – 2.100
– Falazatok és egyéb kômûves szerkezetek: 2.000 – 2.400
– Ácsszerkezetek 2.300 – 2.700
– Vakolatok és homlokzatbevonatok 1.700 – 2.100
– Tetôfedés 2.200 – 2.700
– Burkolatok 2.000 – 2.600
– Asztalos szerkezetek 3.000 – 3.500
– Felületképzések (festés-mázolás) 1.500 – 1.900
– Hô-, hang- vízszigetelések 1.800 – 2.100
– Víz-, csatorna-, fûtés-szerelés 2.500 – 2.900
– Klímaszerelés 3.400 – 4.000
– Felvonószerelés 4.000 – 4.500
– Épületvillamosság 2.600 – 3.200
– Gyengeáramú szerelések 3.400 – 4.500

A rezsióradíjak Budapest és vonzáskörzetében, valamint a nagyobb megyeszékhelyek helyi
viszonyaira jellemzôek, azonban régiónként eltérôek (pl. helyi adók, munkaerô-piaci hely -
zet) lehetnek. 

Javasoljuk a helyi körülmények figyelembevételét az alábbi területi szorzók alkalmazá-
sával:

egyéb megyeszékhely 0,95
egyéb települések 0,90
elmaradott térségek 0,87

Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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A kiadvány felépítésének ismertetése

Az összeállításnál figyelembe vettük a korszerû építési anyagokat, szerkezete ket, termé -
sze tesen a teljesség igénye nélkül. Ha az olvasó egy – a gyakorlatban elterjedt – meg oldást
nem talál a füzetben, annak csak a helyhiány az oka. 

I. fejezet:
Az épülettípusok (lakóépületek, intézmények stb.) fajlagos építési költségeit tartalmazza.
A feltüntetett árak csak közelítô becslésre szolgálnak. Az árakban csak az épületen belüli
költségek szerepelnek, a külsô munkák költségét azonban nem foglalják magukban.

II. fejezet
Az ún. komplex árak tartalmazzák a munkanemenként – lehetôség szerint – összevont
árakat az építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági munkákra vonatkozóan.
Ennek felhasználásával egy adott épületre már pontosabb kalkuláció készíthetô.

III. fejezet
A munkanemenként leggyakrabban elôforduló munkatételeket foglalja magában. A mun -
ka té telekhez rendelt egységárak magyarázata: a magasabb ár az un. listaáron (lakos -
sági kiszolgálás, kis volumenû beszerzés) kalkulált ár, alacsonyabb ár, a termékfajtától
füg gô, változó mértékû (10-20%) kedvezménnyel kialakított ár.

IV. fejezet
A költségek összesítésének módszerére ad javaslatot,
– az építési munkák összesítésére, valamint
– az egyéb kiadásokra, melyek a beruházás várható összes költségét jelentôsen

befolyásolhatják.

V. fejezet
A kiadvány végén, a tervezôk részére jelentettük meg a tervezési díj megállapításához
faj lagos költségeket. Megadtuk az egyes létesítmények fôbb költségelemeit (a tervezés -
tôl a kulcsátadásig). A különbözô szerkezeti, belsô beépítési megoldások variálható sá -
gá val könnyen megállapítható az építtetô igénye szerinti létesítmény becsült össz -
költsége.

A megjelenô új megoldásokat, az aktuális árakat, a tervezôi díjszámításhoz a fajlagos
költségeket a jövôben is évente megjelentetjük.

A kiadvány célja változatlanul az, hogy a gyakorlatban legtöbbször elôforduló építési
feladatok összköltségét a szakemberek, de a szakmai ismeretekkel nem rendelkezô
„döntéshozók” is megbízható pontossággal meg tudják állapítani.
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Az elmúlt években egyre többen – legtöbbször bírósági szakértôk – kerestek meg
bennün ket és 10-15 éves árak után érdeklôdtek. A kiadványuk elsô megjelenésétôl (1994)
az összes megjelent ár rendelkezésünkre áll. Ezért megkeresésre a megismerni kívánt
árakat mini mális díj felszámolása mellett a hungi@chello.hu e-mail címen lehet kérni.

Budapest, 2010. március hó

Petro Kálmán
HUNGINVEST Kft.
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I.

FAJLAGOS ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK

NÉHÁNY ÉPÜLETTÍPUSRA

2010

I/I. Szerkezetépítési és szakipari költségek

I/II. Épületgépészeti költségek

I/III. Épületvillamossági költségek
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I/I. 

SZERKEZETÉPÍTÉSI ÉS SZAKIPARI KÖLTSÉGEK

1. Lakóépületek

1.1. Telepszerûen épí tett, max. 70 m2 alapterületû la kás faj la gos 
épí té si költ sé gei, mi ni má li san 30 db la kás egyidejû épí té sé re. 
Az épít mény mûszaki jellemzôi: több szin tes, felmenôfalak 
fa la zób lokkból, sáv alap pal, cserépfedésû ma gas tetôs, 
elôre gyár tott vb. fö dém mel. 
Szer ke zet épí té si és szak ipa ri mun kák költ sé gei 143.000.-/m2

1.2. Tár sas há zi la kás, max. 100 m2 alapterületû la kás, 
8-12 db la kás egyidejû épí té sé re. Az épít mény mûszaki jellemzôi: 
több szin tes, felmenô fa lak fa la zóblokk ból, sáv alap pal, 
cserépfedésû ma gas tetôs, elôre gyár tott vb. fö dém mel 
Szer ke zet épí té si és szak ipa ri mun kák költ sé gei 153.000.-/m2

1.3. Sor ház, csa lá di ház – max 150 m2 alap te rü let tel 
Az épít mény mûszaki jellemzôi: max. két la kó szin tes, sáv alap, 
felmenôfalak fa la zób lokk ból, cserépfedésû ma gas tetôs, 
elôre gyár tott vb. fö dém mel.
Szer ke zet épí té si és szak ipa ri mun kák költ sé gei 158.000.-/m2

1.4. Könnyûszerkezetes (fa vá zas) tech no ló gi á val ki vi te le zett la kó épü let 
– 100 m2 alap te rü le tig – faj la gos épí té si költ sé gei. Az épít mény 
mûszaki jellemzôi: sík ala po zás, fenyôanyag ból ké szí tett váz szer ke zet, 
ce ment kötésû fa for gácslap bur ko la tú külsô ha tá ro ló fa lak, 
gipsz akar ton bur ko la tú belsô fe lü le tek, bi tu me nes zsin dely fe dés sel, 
hôszigetelô va ko lat rend szer rel, kulcs ra ké szen: 145.000.-/m2 - tól 
– befejezô alap gé pé sze ti mun kák kal (víz-gáz-fûtés-

villanyszerelés) 210.000.-/m2 - tól 
– befejezô gé pé szet tel, de meg úju ló ener gia fel hasz ná lá sá val 300.000.-/m2 - tól 
– befejezô gé pé szet tel, tel jes elekt ro mos ve zér lés sel együtt 400.000.-/m2 - tól

2. Iro da épü le tek

2.1. Iro da épü let – max. 4 szint és 4000 m2 alap te rü le tig. 
Az épít mény mûszaki jellemzôi: több szin tes, sáv alap pal, vb. vá zas, 
kitöltô fa la za tú, elôre gyár tott vb. fö dé mek, át la gos igény szin ten 
Szer ke zet épí té si és szak ipa ri mun kák költ sé gei 210.000.-/m2
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2.2. Iro da épü let ga rázs szint tel, 4 szint – 4000 m2 alap te rü le tig 
Az épít mény mûszaki jellemzôi: több szin tes, sáv alap pal, 
vb. vá zas, kitöltô fa la za tú, elôre gyár tott vb. fö dé mek, ma gas igényszintû. 
Szer ke zet épí té si és szak ipa ri mun kák költ sé gei: 259.000.-/m2

2.3. Ipar te le pi iro da épü let – föld szin tes, max. 1000 m2 alapterületû 
Az épít mény mûszaki jellemzôi: be ton sáv alap, felmenôfalak fa la zó- 
blokk ból, elôre gyár tott vb. fö dém, fa tetôszerkezet, cse rép fe dés sel. 
Szer ke zet épí té si és szak ipa ri mun kák költ sé gei 133.000.-/m2

3. In téz mé nyi épü le tek

3.1. Is ko la épü let – egy szin tes, max. 1000 m2 alapterületû, 
10-12 tan ter mes – faj la gos épí té si költ sé gei. 
Az épít mény mûszaki jellemzôi: föld szin tes, sáv alap pal, 
felmenôfal fa la zób lokk ból, cserépfedésû, ma gas tetôs, 
elôre gyár tott vb. fö dém mel. 
Szer ke zet épí té si és szak ipa ri mun kák költ sé gei 153.000.-/m2

3.2. Tor na te rem – 5000 m2 alap te rü le tig, 12×24 m te rem mé ret – 
és a kiegészítô he lyi sé gek faj la gos épí té si költ sé gei. 
Az épít mény mûszaki jellemzôi: be ton sáv alap, vb. kitöltô- 
fa lak kal, ra gasz tott rá csos fa tetôszerkezet, cse rép fe dés sel. 
Szer ke zet épí té si és szak ipa ri mun kák költ sé gei 144.000.-/m2

3.3. Óvo da – 2000 m2 be épí tett hasz nos alap te rü let tel, 500 m2 jár ha tó 
tetôterasszal – 8 cso por tos, 200 férôhelyes óvo da. L alap raj zú, 
több szin tes, (pin ce, mfszt, eme let, tetôtér) foghíjbe-épí tés ben. 
Az épít mény mûszaki jellemzôi: mo no lit vb. le mez alap, fa la zott fal- 
szer ke ze tek, mo no lit vb. pil lé rek és lift ak na. Sík vb le mez fö dé mek, 
lépcsôk. Nyeregtetôs, acélszerkezetû fôállásokkal, fa szaruzat, 
il let ve lapostetô, for dí tott rendszerû szi ge te lés sel. 
Szer ke zet épí té si és szak ipa ri mun kák költ sé gei 170.000.-/m2

4. Rak tár épü le tek

4.1. Rak tár épü let – irat tá ri cé lú – föld szin tes, hôszigetelt, max 1000 m2

alap te rü le tig. Az épít mény mûszaki jellemzôi: sáv alap, tég la fa la za tú 
hôszigetelô va ko lat tal, hôszigetelt tetôpanellal, alu mí ni um 
tra péz le mez fe dés sel 
Szer ke zet épí té si és szak ipa ri mun kák költ sé gei 110.000.-/m2
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4.2. Elôre gyár tott könnyûszerkezetes csar nok – bú tor rak tár cé lú – 
hôszigetelés nél kü li ki vi tel ben. 13,1×60 m név le ges mé ret tel
Az épít mény mûszaki jellemzôi. ala po zás: fôtartók alat ti elôre 
gyár tott pont alap pal, megerôsítô be to no zás sal, hos  szan ti fa lak 
men tén az elôre gyár tott be ton ele mek kö zöt ti lá ba za ti pa ne lek kel. 
Váz szer ke zet: 300×70×3 mm méretû C pro fi lú tûzihorganyzott 
acél fôtartók, imp reg nált fá ból ké szült 60×75 mm keresztmetszetû 
víz szin tes tetô- és fal váz-sze le me nek kel. Fôtartók tá vol sá ga 2,44 m, 
tetô lej tés szö ge 22 fok. Tetô és ol dal fa lak hor gany zott mûanyag 
be vo na tú acél hul lám le mez, üveg szál erôsítésû poliészterbôl ké szült 
tetô-felülvilágító sá vok kal. Ké zi moz ga tá sú to ló-ka pu val (300×300 cm), 
80×200 cm sze mély be já ró val. Fel töl tés sel, szi ge te lés sel, 
vb. alj zat tal, be ton pad ló bur ko lat tal. Szer ke zet épí té si és szak ipa ri 
mun kák költ sé gei: (45 mFt/épület) 55-62.000.-/m2

4.3.. Mint elôzô szer ke zet, de 15×42,5 m név le ges mé ret tel
Szer ke zet épí té si és szak ipa ri mun kák költ sé gei: (40 mFt/épület) 60-64.000.-/m2

5. Sport lé te sít mé nyek 

5.1. Sport és ren dez vény csar nok ga rázs és pin ce szint tel, 
1600-3000 fô be fo ga dá sá ra al kal mas, 25×44×7 m-es játékterû, 
20000 m3 csar nok tér tér fo ga tú épü let faj la gos épí té si költ sé gei: 
Az épít mény mûszaki jellemzôi: mo no lit vb. szerkezetû pont ala pok ra 
ál lí tott pil lér vá zas, mo no lit fö dé mes, kitöltô fa la zat tal épí tett szint, 
fe let te ál ló csar nok szer ke zet acél váz osz lo pos, sík be li acél rá csos 
fôtartó-melléktartó át hi da lá sú rend szer. Az épü let hom lok za ta acél- 
váz osz lo po kon hôszigetelt acél tra péz le mez bur ko lat, ill. 
nagy összefüggô hom lok za ti üveg fe lü let, csar nok ge rinc vo na lá ban 
függôleges helyzetû be vi lá gí tó ab lak sáv val. 
Csar nok tér le fe dé se acél-ré teg ra gasz tott fa ve gyes szer ke zet, tetô- 
hé ja zat elôpatinázott réz le mez. 
Szer ke zet épí té si és szak ipa ri mun kák költ sé gei 280 000.-/m2

5.2. Te nisz sta di on: mely tar tal maz za 20×40 m 
pályaméretû sa la kos bur ko la tú já ték tér épí té sét föld mun ká val, 
pá lya víz te le ní tés sel, au to ma ti kus öntözôrendszer, va la mint 
850 fh-es le lá tó épí té sét, (nem fe dett) 
vi lá gí tá si osz lo po kon el he lye zett ref lek to ros tér vi lá gí tás sal. 63.000.-/m2
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5.3. Élôfüves bur ko la tú fut ball-sta di on:
mely tar tal maz za 6800 m2 pá lya épí tést föld mun ká val
pá lya víz te le ní tés sel, au to ma ti kus öntözôrendszerrel, va la mint 
2000 fh-es egyszerû kivitelû nem fe dett le lá tó ki épí té sé vel, 
és vi lá gí tá si osz lo po kon el he lye zett ref lek to ros tér vi lá gí tást 
ener gia el lá tás sal. 95.000.-/m2

5.4. Mûfüves bur ko la tú kis pá lyás sport pá lya:
mely tar tal maz za 800 m2 pá lya épí tést föld mun ká val
pá lya víz te le ní tés sel, va la mint 150 fh-es egyszerû kivitelû 
nem fe dett le lá tó hely ki épí té sé vel. 50.000.-/m2

6. Mezôgazdasági lé te sít mé nyek

6.1. Box rendszerû 10 férôhelyes ló is tál ló. A boxok mé re te 9,5 m2. 
Faszerkezet, cse rép fe dés, fenyôfa külsô léc bur ko lat, két rész ben 
nyí ló aj tók, paralon ab la kok, a belsô bur ko lat 135 cm ma gas sá gig 
akác fa, fö löt te fenyô, külsô belsô fa vé de lem, az el vá lasz tó fa lak ban 
acél rács, só der és ho mok ágy ra fek te tett akác kuglifa pad ló bur ko lat 
ho mok kal hé za gol va, etetôvályúk, au to ma ta ita tó rend szer, öltözô 
szo ba szek ré nyek kel, nye reg-, kan tár tar tók, kód dal nyit ha tó aj tó, 
külsô és belsô vi lá gí tás 0,85 mFt/fh

6.2. 400 férôhelyes tejtermelô te lep. Ter mé sze tes szellôzésû, 
könnyûszerkezetes is tál ló, pihenô-, etetôtérrel, trá gya-, 
és etetôfolyosóval, be ton alj zat tal, mély al mos rend szer, te hén mat rac, 
etetôtéri víz per me te zés, au to ma ta ita tó rend szer (60 m3/nap ivó víz), 
hid ra u li kus trá gya ki hú zó, trá gya tá ro ló, trá gya ki he lye zé si lehetôség 
(min 24 ha te rü let), elôváró, fejôház 1,1 mFt/fh

6.3. Könnyûszerkezetes mezôgazdasági csar nok. Szo li ter elôre 
gyár tott ala po zás he lyi be ton alj zat ra, lá ba za ti ele mek, acél fôtartók, 
fa sze le me nek, hul lám le mez bur ko lat, ké zi moz ga tá sú ka pu, 
tér be ton és épü let gé pé sze ti mun kák nél kül 20.000.-23.000.- Ft/m2
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I/II.

ÉPÜ LET GÉ PÉ SZE TI KÖLT SÉ GEK

1. Köz pon ti fûtés

1.1. La kó épü le tek

1.1.1. Telepszerû la kás (max. 70 m2 alap te rü let) köz pon ti fûtés- 
be ren de zé se, EK-600 mm-es acéllelmez lap ra di á to rok kal, 
sze rel vé nyek kel, vö rös réz fûtési csôvezetékkel fel sze rel ve, 
köz pon ti ka zán ház zal, 8-9 kW hôveszteség ese tén 22.000.-/m2

1.1.2. Tár sas há zi la kás (max. 100 m2 alap te rü let) köz pon ti fûtés- 
be ren de zé se, EK-600 mm-es acél le mez lap ra di á tor ral, 
sze rel vé nyek kel, pad ló bur ko lat alatt sze relt vörösrézcsô 
fûtési ve ze ték kel fel sze rel ve, la ká son kén ti gáz ka zán nal 
fel sze rel ve, 15-18 kW hôveszteség ese tén 26.000.-/m2

1.1.3. Sor ház egy sé ge, il let ve csa lá di ház (max. 150 m2 alap- 
területû) központifûtés-berendezése, alu mí ni um ra di á to rok kal 
(1D-ROMANTIK) sze rel vé nyek kel, padlófûtés rend szer rel
vörösrézcsô fûtési ve ze ték kel fel sze rel ve, la ká son kén ti 
gáz ka zán nal, 15-18 kW hôveszteség ese tén 28.000.-/m2

1.1.3.1. Sor ház egy sé ge, il let ve csa lá di ház (max. 150 m2 alap- 
területû) központifûtés-berendezése, vi zes falfûtési 
rend szer rel, hôleadók, osztó-gyûjtôk-, he lyi ség 
ter mo sztá tok, hôcserélôk, szi vat  tyúk be sze re lé sé vel, 
la ká son kén ti gázka zán nal 15-18 kW hôveszteség 
ese tén 23.800.-/m2

1.1.3.2. Sor ház egy sé ge, il let ve csa lá di ház (max. 150 m2 alap-
területû) központi fûtés-berendezése: ra di á to ros 
rend szer rel, ter mo szta ti kus ra di á tor sze le pek kel, 
mûanyag fûtési csôrendszer ki épí té sé vel, szi vat  tyúk 
be épí té sé vel, la ká son kén ti gáz ka zán nal, 15-18 kW 
hôveszteség ese tén 17.000.-/m2
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1.2. Iro da épü le tek

1.2.1. Iro da épü let köz pon ti fûtés-berendezése, acél le mez 
lap ra di á to rok kal, sze rel vé nyek kel, he gesz tett acélcsô 
fûtési ve ze ték kel, köz pon ti 600 kW-os ka zán ház zal 
fel sze rel ve, max. 4000 m2 alap te rü le tig 24.000.-/m2

1.2.2. Ipar te le pi iro da épü let köz pon ti fûtés-berendezése, 
alu mí ni um ra di á to rok kal, sze rel vé nyek kel, pad ló alatt fek te tett 
fûtési ve ze ték kel 210 kW ka zán ház zal fel sze rel ve, 
max. 1000 m2 alap te rü le tig 17.000.-/m2

1.3 In téz mé nyi épü le tek

1.3.1. Is ko la épü let köz pon ti fûtés-berendezése, ön tött vas ta gos 
ra di á to rok kal, sze rel vé nyek kel, he gesz tett acélcsô fûtési 
ve ze ték kel, ka zán ház zal (210 kW-os) fel sze rel ve, max. 
1000 m2 alap te rü le tig 20.200.-/m2

1.3.2. Tor na te rem köz pon ti fûtés-berendezése, ön tött vas ta gos 
ra di á to rok kal, sze rel vé nyek kel, he gesz tett acélcsô fûtési 
ve ze ték kel (210 kW) ka zán ház zal fel sze rel ve, max. 
500 m2 alap te rü le tig 32.000.-/m2

1.3.3. Óvo da köz pon ti fûtés-berendezése, si ma ill. kon vek to ros 
lapradiáto rok kal, vö rös réz és mûanyagcsöves fûtési ve ze ték kel, 
önál ló köz pon ti gáz ka zá nok kal 84 kW hôteljesítménnyel, 
in di rekt fûtésû me leg víztermelô be ren de zé sek kel, sze relt 
ké mé nyek kel 2000 m2 alap te rü let re 21.800.-/m2

1.4 Rak tár épü le tek

1.4.1. Rak tár épü let köz pon ti fûtés-berendezése, acél le mez lap- 
ra di á to rok kal, sze rel vé nyek kel, he gesz tett acélcsô fûtési 
ve ze ték kel, 105 kW telj. ka zán ház zal, fel sze rel ve, max. 
1000 m2 alap te rü le tig 11.000.-/m2

1.5 Sport lé te sít mé nyek

1.5.1. Sport és ren dez vény csar nok hôellátását mint egy 1,5 MW tel je sít- 
ményû köz pon ti hôtermelô egy ség biz to sít ja a légfûtés, ra di á to ros 
fûtési rend sze rek, padlófûtési kö rök, me leg víz ter me lés szá má ra. 
Ka zán park: 3 db 500 kW egységteljesítményû ka zán; csar nok rész 
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fûtési rend sze re: légfûtés hô-visszanyeréssel, sá vos üzem mel; 
közlekedô te rek: ra di á to ros fûtéssel ki egé szí tett padlófûtés; 
öltözôk, fürdôk: alapfûtéssel kom bi nált ködtelenítô légfûtés; 
iro da-ren dez vény te rek ra di á to ros melegvíz-fûtéssel; nagy for gal mi 
belépôsávok: lég füg gö nyös fûtési rend szer rel 42.000.-/m2

2. Belsô víz el lá tás-csa tor ná zás

2.1 La kó épü le tek

2.1.1. Telepszerû la kás (max. 70 m2) tí pus vi zes he lyi sé gei 
(fürdôszoba, WC, kony ha) át la gos minôségû be ren de zé si 
tár gyak kal, csôvezeték-szerelésekkel, komp let ten sze rel ve 13.500.-/m2

2.1.2. Tár sas há zi la kás (max. 100 m2) tí pus vi zes he lyi sé gei, köz pon ti 
me leg víz-ké szí tés ese tén, át la gos minôségû be ren de zé si 
tár gyak kal csôvezeték-szerelésekkel, komp let ten sze rel ve 15.000.-/m2

2.1.3. La kás, több szin tes sor ház ban, ill. csa lád ház (max. 150 m2) 
tí pus vi zes he lyi sé gei, két mos dós, fürdôkádas, zu hany ka bi nos, 
monoblokkos, WC-bi dé ki ala kí tá sú fürdôszo bá val, kü lön ál ló 
WC-zu hany he lyi ség gel; kony ha csepegtetôtálcás mo so ga tó val 
el lát va, csôvezeték-szereléssel he lyi me leg víz-ké szí tés ese tén 18.400.-/m2

2.1.3.1. Kiegészítô, hasz ná la ti me leg víz el lá tás vá kuum csö ves 
kol lek tor ral: a té tel tar tal maz za a kol lek to ro kat, tar tályt, 
hôcserélôt, csôvezetékeket, szi ge te lést, szi vat  tyút, 
kiegyenlítô tar tályt, sze re lé si mun ká kat. 
– 2-3 fô me leg víz-el lá tá sa ese tén 

1 db 150 l-es tar tál  lyal, 1 hôcserélôvel, 
1 db nap kol lek tor ral 500-600.000.- Ft 

– 4-5 fô me leg víz-el lá tá sa ese tén 
1 db 300 l-es tar tál  lyal, 2 hôcserélôvel, 
1 db nap kol lek tor ral 700-800.000.- Ft 

– 5-6 fô me leg víz-el lá tá sa ese tén 
1 db 400 l-es tar tál  lyal, 1 hôcserélôvel, 
2 db nap kol lek tor ral 900-1.100.000.-Ft 

– 7-8 fô me leg víz-el lá tá sa ese tén 
1 db 500 l-es tar tál  lyal, 2 hôcserélôvel, 
2 db nap kol lek tor ral 1.300-1.500.000.-Ft 
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2.2 Iro da épü le tek

2.2.1. Iro dai ki szol gá ló tí pus vi zes he lyi ség cso port, he lyi 
me leg víz-ké szí tés ese tén, be ren de zé si tár gyak kal, 
csôvezeték sze re lés sel együtt, komp let ten sze rel ve 3.100.000.-/csop

2.3 In téz mé nyi épü le tek

2.3.1. Is ko lai tí pus vi zes he lyi ség cso port köz pon ti me leg víz- 
ké szí tés ese tén, be ren de zé si tár gyak kal, komp let ten 
sze rel ve 1.900.000.-/csop

2.3.2. Is ko lai tor na ter mi tí pus vi zes he lyi ség cso port, köz pon ti 
me leg víz-ké szí tés ese tén, be ren de zé si tár gyak kal, 
csôszerelésekkel együtt 2.300.000.-/csop

2.3.3. Óvo da vi zes he lyi ség cso port köz pon ti me leg víz-ké szí tés ese tén, 
óvo da jel leg nek megfelelô méretû szaniterekkel, vö rös réz és 
hor gany zott acélcsô ve ze ték sze re lé sek kel 16.000.-/m2

2.4. Rak tár épü le tek

2.4.1. Ipar te le pi iro da épü let tí pus vi zes he lyi ség cso port ja köz pon ti 
me leg víz-ké szí tés ese tén, ha zai gyárt má nyú be ren de zé si 
tár gyak kal, csôvezeték sze re lés sel együtt, komp let ten 1.100.000.-/csop

2.4.2. Hôszigetelt rak tár épü let tí pus vi zes he lyi ség cso port ja, 
he lyi me leg víz-ké szí tés ese tén, csôszerelésekkel együtt, 
ha zai gyárt má nyú be ren de zé si tár gyak kal 1.260.000.-/csop

2.4.3. Föld szin tes rak tár épü let csa pa dék víz el ve ze té se max. 
1000 m2 alap te rü le tig, he gesz tett acél forrcsôbôl 380.000.-/csop

3. Épü le tek tûzvédelme be épí tett au to ma ti kus ol tó rend sze rek kel

– A faj la gos költ sé gek tar tal maz zák a csôvezeték sze re lést, szó ró fe jek 
be épí té sét, de nem fog lal ják ma guk ban a tûzivíz-ellátás ki épí té sé hez 
szük sé ges gé pek, berendezések (gép ház, nyo más fo ko zó szi vat  tyúk, 
tûzivíz-tartály) te le pí té si költ sé gét.
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– A ki vi te le zés faj la gos költ sé gét be fo lyá so ló tényezôk: 
– tûzvédelmi szabvány-elôírás sze rin ti ki vi te le zés (ma gyar vagy ame ri kai szabv.) 
– tûzterhelés, tá rolt anyag tûzveszélyessége, 
– spe ci á lis fel ada tok nál, pl. gáz zal ol tók nál a különbözô gáz rend sze rek 

különbözô árai, a gáz el ve ze tés ki épí té sé nek függ vé nye, a védendô 
he lyi ség tí pu sa (szerver) és épí té sze ti ki ala kí tá sa, vagy pl. víz köd del 
ol tó rend szer ese tén a víz igény, spe ci á lis szûrô al kal ma zá sa, stb.

3.1. Sprinkler (ned ves) rend szer

3.1.1. Át la gos épü le tek 
Al kal ma zá si te rü le tei: iro da épü le tek, szál lo dák, ga rá zsok, 
be vá sár ló és szó ra koz ta tó köz pon tok, rak tá rak, lo gisz ti ka 
3.1.1.1. 100 m2 te rü let re ve tít ve 

(csak 3000 m2 te rü let fe lett) 3.500-5.000.-/m2

3.1.1.2. 100 m3 védendô kubatúrára ve tít ve 
(csak15000 m3 te rü let fe lett) 700-1.400.-/m3

3.2. Hab bal ol tó rend szer

3.2.1. Könnyûhab el árasz tás sal mûködô ol tó be ren de zé sek 
Al kal ma zá si te rü le tei: rak tá rak, ká bel ala gu tak, nagy bel ma gas sá gú 
he lyi sé gek vé del me 
3.2.1.1. 100 m2 te rü let re ve tít ve (1000 m2 te rü let fe lett) 9.000-12.000.-/m2

3.2.1.2. 100 m3 védendô kubatúrára ve tít ve 
(5000 m3 te rü let fe lett) 900-1.800.-/m3

3.3. Gáz zal ol tó rend sze rek al kal ma zá si te rü le tei: 

3.3.1. 100 m2 te rü let re ve tít ve 30.000-50.000.-/m2

3.3.2. 100 m3 védendô kubatúrára ve tít ve 8.000-12.000.-/m3

3.4. Víz köd del ol tó rend sze rek (nagy- és kö zép nyo má sú rend szer)
Al kal ma zá si te rü le tei: elekt ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé se ket 
tar tal ma zó he lyi sé gek vé del me 

3.4.1. 100 m2 te rü let re ve tít ve 16.000-50.000.-/m2

3.4.2. 100 m3 védendô kubatúrára ve tít ve 3.000-12.000.-/m3
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4. Szellôzés

4.1. La kó épü le tek

4.1.1. Telepszerû la kás el szí vó szellôzése mel lék csa tor nás szellôzô- 
ve ze ték kel, lég sze le pek kel, el szí vó tetôventillátorral 4.500.-/m2

4.2. Iro da épü le tek

4.2.1. Iro da épü let mel lék he lyi sé ge i nek el szí vó szellôzése mel lék csa tor nás 
szellôzôvezetékkel, lég sze le pek kel, el szí vó tetôventillátorral 10.000.-/m2

4.3. In téz mé nyi épü le tek

4.3.1. Is ko la mel lék he lyi sé ge i nek el szí vó szellôzése, egye di 
ven ti lá to rok kal, lég csa tor ná val, esôvédô sap ká val fel sze rel ve 5.000.-/m2

4.3.2. Tor na te rem mel lék he lyi sé ge i nek el szí vó szellôzése, 
egye di ven ti lá to rok kal, lég csa tor ná val, esôvédô sap ká val 
fel sze rel ve 4.900.-/m2

4.3.3. Óvo da szellôzése hô-visszanyeréssel mûködô légkezelô 
egy ség gel (2000 m3/h lég szál lí tás), 60 m3/h teljesítményû fa li 
el szí vó ventilátorokkal, spi rál kor cos alu mí ni um szellôzô-
vezetékkel, komp let ten sze rel ve 5.400.-/m2

4.4. Sport lé te sít mé nyek

4.4.1. Sport és ren dez vény csar nok szellôzôrendszereit a gé pé sze ti
te rek ben el he lye zett légkezelô-légellátó gépekrôl üzemelô ki egyen lí tett 
szellôzô rend sze rek biz to sít ják. Nyá ri lég ál la pot ja ví tá sa 
ka lo ri fe rek kel, folyadékhûtôvel. Ga rázs tér szellôzését ál lan dó alap- 
tö meg ára mú és CO érzékelôrôl ve zé relt tel jes át öb lí tést biz to sí tó 
szellôzô be ren de zé sek, il let ve há ló za tok biz to sít ják 19.000.-/m2
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5. Fel vo nó-te le pí tés

5.1. Sze mély fel vo nók

5.1.1. Sze mély fel vo nó te le pí té se 6 sze mély re (480 kg), vb. szerkezetû 
ak ná ba sze rel ve, felsô gép ház zal. Ter ve zés sel, szer ke ze ti 
ele mek gyár tá sá val, automatikával, komp let ten be sze rel ve, 
OTIS, BU DA PEST LIFT, SCHINDLER, vagy ez zel egyenértékû 
gyárt mány ból, rozs da men tes ki vi tel ben, gép ház zal 
3 szint re 6.8 – 7.3 mFt/db 
4 szint re 7.3 – 7.8 mFt/db 
6 szint re 8.0 – 9.0 mFt/db

5.1.2. Hid ra u li kus sze mély fel vo nó te le pí té se 6 sze mély re (480 kg), 
vb. szerkezetû ak ná ban sze rel ve. Ter ve zés sel, szer ke ze ti 
ele mek gyár tá sá val automatikával, komp let ten be sze rel ve, 
rozs da men tes ki vi tel ben 
1-2 szint re 4.8 – 5.2 mFt/db 
3 szint re 5.4 – 6.0 mFt/db 
4 szint re 5.5 – 6.5 mFt/db 
6 szint re 6.6 – 7.5 mFt/db

5.1.3. Sze mély fel vo nó te le pí té se csa lá di ház ba, 3 meg ál ló he lyes 
(pince+ +fsz+emelet), 3 m-es eme lé si ma gas ság ra, 
max. 400 kg te her bí rás ra, 1,40×1,45 méretû vas be ton 
szerkezetû ak ná ba sze rel ve. A fül ke belmérete: 
1000×1100 mm, az aj tó 750/2000 mm, sza bad nyí lá sú. 
Szer ke ze ti ele mek kel, kö te les rendszerû haj tás sal, 
frek ven cia- sza bá lyo zó val, au to ma ti kus men tés sel, 
komp let ten be sze rel ve, rozs da men tes ki vi tel ben 5.8 – 6.2 mFt/db

5.4. Mozgólépcsôk
Tar tal maz za: jellemzôen 1 m szé les, 30°-os hajlásszögû, 
3-6 m emelômagasságú, 0,5 m/sec menetsebességû 
be ren de zés ter ve zé sét, gyár tá sát, hely szí ni sze re lé sét 
gé pé szet tel, de beeme lés és épí té sze ti költ sé gek nél kül 15.0 -20.0 mFt/db
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I/III.

ÉPÜ LET VIL LA MOS SÁ GI KÖLT SÉ GEK

1. La kó épü le tek 

1.1. Max. 70 m2 alapterületû, telepszerû la kás: el osz tók kal, ve ze té ke zés sel, 
lám pa tes tek kel, sze rel vé nyek kel, komp lett, belsô távbeszélô há ló zat tal, 
belsô TV-mûsorvevô há ló zattal, va la mint külsô vil lám vé del mi be ren de zés 
(ez utób bi nál a tel jes be ren de zés nek a la kás ra esô ré szé vel) 
kö ze pes minôségû anya gok ból 17.100.-/m2

1.2. Max. 100 m2 alapterületû tár sas há zi la kás: el osz tók kal, ve ze té ke zés sel, 
lám pa tes tek kel, sze rel vé nyek kel, komp lett, belsô távbeszélô belsô 
TV-mûsorvevô há ló zat tal va la mint külsô vil lám vé del mi be ren de zés 
(ez utób bi nál a tel jes be ren de zés nek a la kás ra esô ré szé vel) 
kö ze pes minôségû anya gok ból 19.000.-/m2

1.3. Max. 150 m2 alapterületû sor há zi la kás, ill. csa lá di ház: el osz tók kal, 
ve ze té ke zés sel, lám pa tes tek kel, sze relvé nye zés sel, komp lett, belsô 
távbeszélô há ló zat tal, va la mint külsô vil lám vé del mi be ren de zés sel, 
kö ze pes minôségû anya gok ból 23.000.-/m2

2. Iro da épü le tek 

2.1. Max. 4 szin tes, 4×1000 m alapterületû iro da épü let: fô- és alelosztókkal, 
ká be le zés sel, ve ze té ke zés sel, lám pa tes tek kel, sze rel vé nyek kel, 
komp lett, tûzérzékelô és jelzôberendezéssel, va gyon vé del mi biz ton sá gi 
rend szer rel, belsô távbeszélô és szá mí tó gé pes há ló zat tal, de távbeszélô 
köz pont és szá mí tó gé pek nél kül, va la mint külsô vil lám vé del mi 
be ren de zés sel, kö ze pes minôségû anya gok ból 38.000.-/m2

2.2. 1+ 4 szin tes, 4×1000 m alapterületû iro da épü let: fô- és alelosztókkal, 
ká be le zés sel, ve ze té ke zés sel, lám pa tes tek kel, sze rel vé nyek kel, 
komp lett, ana lóg in tel li gens tûzjelzô rend szer rel, va gyon vé del mi 
biz ton sá gi rend szer rel, beléptetô rend szer rel, épületfelügyeleti 
rend szer rel, te le fon és szá mí tó gép struk tu rált ká bel há ló za ta, 
megfelelô teljesítményû szü net men tes áram for rás biz to sí tá sa, 
va la mint vil lám vé del mi rend szer ki épí té se, minôségi be ren de zé sek 
és anya gok ból 67.000.-/m2
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2.3. Egy szin tes, max. 1000 m2 alapterületû ipar te le pi iro da épü let: fô- és 
alelosztókkal, ká be le zés sel, ve ze té ke zés sel, lám pa tes tek kel, sze rel -
vé nyek kel, komp lett, tûzérzékelô és jelzôberendezéssel, va gyon vé del mi 
biz ton sá gi rend szer rel, belsô távbeszélô és szá mí tógé pes há ló zat tal, 
de távbeszélô köz pont és szá mí tó gé pek nél kül, va la mint külsô 
vil lám vé del mi be ren de zés sel, kö ze pes minôségû anya gok ból 22.000.-/m2

3. In téz mé nyi épü le tek

3.1. Max. 1000 m2 alapterületû is ko la épü let: fô- és alelosztókkal, 
ká be le zés sel, ve ze té ke zés sel, lám pa tes tek kel, sze rel vé nyek kel, 
komp lett, belsô távbeszélô há ló zat tal, belsô TV-mûsorvevô 
há ló zat tal, va la mint külsô vil lám vé del mi be ren de zés sel, kö ze pes 
minôségû anya gok ból 28.800.-/m2

3.2. Max. 500 m2 alapterületû tor na te rem: el osz tók kal, ve ze té ke zés sel, 
lám pa tes tek kel, sze rel vé nyek kel, komp lett, külsô vil lám vé del mi 
be ren de zés sel, kö ze pes minôségû anya gok ból 21.000.-/m2

3.3. Óvo da – 2000 m2 alapterületû: 
– Épü let vil la mos ság: a funk ci ó nak megfelelô vi lá gí tá si és dugaljak- 

kal, elekt ro mos-, belsô távbeszélô-, TV-há ló zat tal 18.000.-/m2

– Tûzjelzô rend szer: cím zett köz pon ti egy ség gel, táp egy ség gel, 
és hu rok kár tyá val, ellenôrzött hangjelzô vezérlô mo dul lal, 
ak ku mu lá tor ral fe szült ség nél kü li üzem re, be épí tett LCD kezelôvel, 
érzékelôkkel, tûzjelzô védôcsôhálózatának ki épí té sé vel, tûzjelzô 
ká bel lel, prog ra mo zás sal 7.200.-/m2

4. Rak tár épü le tek

4.1. Max. 1000 m2 alapterületû rak tár épü let: fô- és alelosztókkal, 
ká be le zés sel, ve ze té ke zés sel, lám pa tes tek kel, sze rel vé nyek kel, 
komp lett, tûzérzékelô és jelzôberendezése, va gyonvé del mi biz ton sá gi 
rend szer rel, belsô távbeszélô- és szá mí tó gé pes há ló zat tal, 
de távbeszélô köz pont és szá mí tó gé pek nél kül, va la mint külsô 
vil lám vé del mi be ren de zés sel, kö ze pes minôségû anya gok ból 22.000.-/m2
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5. Sport lé te sít mé nyek

5.1. 3500 m2 be épí tett alapterületû sport és ren dez vény csar nok: 
fô- és alelosztókkal, ká be le zés sel, ve ze té ke zés sel, lám pa tes tek kel, 
sze rel vé nyek kel, komp lett, ana lóg in tel li gens tûzjelzô rend szer rel, 
va gyon vé del mi biz ton sá gi rend szer rel, beléptetô rend szer rel, 
TV mûsorszolgáltató rend szer ko a xi á lis ká be lé nek ki épí té se, hango- 
sító és tá jé koz ta tást biz to sí tó rend szer ki épí té se, te le fon és szá mí tó- 
gép struk tu rált ká bel há ló za ta, megfelelô teljesítményû szü net men tes 
áram for rás biz to sí tá sa, va la mint vil lám vé del mi rend szer ki épí té se 
minôségi be ren de zé sek és anya gok ból 60.000.-/m2
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I/IV. 

BELSÔ BE ÉPÍ TÉ SI KÖLT SÉ GEK

1. La kó in gat la nok

1.1. To a lett-he lyi ség be ren de zé se

1.1.1. Mi ni má lis fel sze relt ség gel, 1-1,3 m2 alap te rü let ese tén. 85-95.000.-/m2

Tar tal maz za: 
– szanitereket és sze rel vé nye ket (WC be ren de zés, kéz mo só) 
– fel sze re lé si tár gya kat (pa pír tar tó, tisz tí tó ke fe, törülközôtartó, 

szap pan tar tó) 
– vi lá gí tótest és sze rel vény fel sze re lést, 
– pad ló és 2,1 m ma gas sá gú fal bur ko lat ké szí tést má zas la pok ból, 
– fal fe lü let kép zést (va ko lás, glettelés, diszperzit fes tés)

1.1.2. Át la gos fel sze relt ség gel, kb. 2 m2 alap te rü let ese tén. 150-170.000.-/m2

Tar tal maz za: 
– szanitereket és sze rel vé nye ket (WC monoblokkos tar tál  lyal, 

fa li öblítôs pi szo ár be ren de zés, kéz mo só szi fon ta ka ró val) 
– fel sze re lé si tár gya kat (pa pír tar tó, tisz tí tó ke fe, törülközôtartó, 

folyékony szap pan ada go ló) 
– vi lá gí tó tes te ket és sze rel vé nye ket, 
– 2,1 m ma gas sá gú fal- és pad ló bur ko lat ké szí tést má zat lan 

gres la pok ból, díszítôelemekkel, 
– fal fe lü let kép zést va ko lás sal, diszperzit fes tés sel

1.1.3. Ma gas igényszintû fel sze relt ség gel,
kb. 2,7 m2 alap te rü let ese tén. 250-300.000.-/m2

Tar tal maz za: 
– fa li szerelôegységre sze relt szanitereket és sze rel vé nye ket (WC, 

pi szo ár, bi dé, mos dó kagy ló hôfokszabályozó csap te lep pel) 
– fel sze re lé si tár gya kat (pa pír tar tó, tisz tí tó ke fe, törülközôtartók, szap- 

panadagolók) 
– vi lá gí tó tes te ket, sze rel vé nye ket, elekt ro mos kéz szá rí tót, szellôzô- 

nyí lás ba el he lye zett elekt ro mos ven ti lá tort, 
– po lí ro zott gresla pok ból ké szí tett fal és pad ló bur ko la tot, 
– fal fe lü let kép zést va ko lás sal, diszperzit fes tés sel
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1.2. Fürdôszoba-helyiség be ren de zé se

1.2.1. Mi ni má lis fel sze relt ség gel, kb. 2,9 m2 alap te rü let ese tén. 110-140.000.-/m2

Tar tal maz za: 
– szanitereket és sze rel vé nye ket (acél le mez fürdôkád, mos dó rozs- 

damentes szi fon nal) 
– fel sze re lé si tár gya kat (ke rá mia szap pan-, törülközô- ru ha tar tó 

fo ga sok, tü kör) 
– vi lá gí tó tes tek és sze rel vé nyek fel sze re lést, 
– pad ló és fal bur ko lat ké szí tést má zas la pok ból, 
– fal fe lü let kép zést va ko lás sal, diszperzit fes tés sel

1.2.2. Át la gos fel sze relt ség gel, kb. 4 m2 alap te rü let ese tén. 240-280.000-/m2

Tar tal maz za: 
– szanitereket és sze rel vé nye ket: sa rok kád dal, zu hany ka bin nal, 

ke res ke de lem ben kap ha tó, bú tor ba épí tett mos dó val, 
– fel sze re lé si tár gya kat (króm szap pan-, törülközô- ru ha tar tó 

fo ga sok, tü kör) 
– korszerû vi lá gí tá si esz kö zö ket és sze rel vé nye ket, fûtési berende- 

zést.(pl. törülközô szá rí tó) 
– fal- és pad ló bur ko lat ké szí tést má zat lan gresla pok ból, 

díszítôelemekkel, fal-fe lü let kép zést

1.2.3. Ma gas igényszintû fel sze relt ség gel,
kb. 8-10 m2 alap te rü let ese tén. 400-500.000.-/m2

Tar tal maz za: 
– szanitereket és sze rel vé nye ket: két sze mé lyes hidromasszázs 

kád dal, 2 sze mé lyes infraszaunával, egye di gyár tá sú bú tor ba 
épí tett dup la mos dó val 

– egye di vi lá gí tá si rend szer ki épí té sé vel és lám pa tes tek kel, 
– tü kör és üveg mo za ik fal fe lü le tek kel, pad ló bur ko lat gresla pok ból 
– sza lag füg gö nyö zést, de ko rá ci ó kat
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I/V. 

KÜLSÔ MUN KÁK KÖLT SÉ GEI

1. Közmûvezetékek

1.1 Víz el lá tás
Tar tal maz za: a mun ka árok ké szí tést, csôvezeték fek te tést-sze re lést 
a szük sé ges ido mok kal, csôkötésekkel, csôvezeték fertôtlenítését, 
víz zár ósá gi és nyo más pró bát, föld vis  sza töl tést-tö mö rí tést, 
az el ké szült ve ze ték sza kasz geo dé zi ai be mé ré sét, szak fel ügye let tel.

1.1.1. Ve ze ték épí té sek 
1.1.1.1. Víz el lá tá si ve ze ték épí té se 

hor gany zott acélcsôbôl: 2”- 4”os 6.000-7.000.-/m 
1.1.1.2. Víz el lá tá si ve ze ték épí té se D 32 mm KPE csôbôl 5.000-8.000.-/m 
1.1.1.3. Víz el lá tá si ve ze ték épí té se D 63 mm KPE csôbôl 8.000-9.000.-/m 
1.1.1.4. Víz el lá tá si ve ze ték épí té se 

D 90 mm KPE csôbôl 10.000-14.000.-/m 
1.1.1.5. Víz el lá tá si ve ze ték épí té se 

D 160 mm KPE csôbôl 16.000-18.000.-/m

1.1.2. Ak nák épí té se 
1.1.2.1. Mo no lit to ló zár ak na 1,50×2,50 m belmérettel, 

ak na tar to zé kok kal, ak na le fe dés sel, 
csôcsatlakozások ki épí té sé vel 300-400.000.-/db 

1.1.2.2. Vízmérô ak na, nor mál vízmérô órá val, NA 25-ig 50.000-60.000.-/db 
1.1.2.3. Vízmérô ak na kom bi vízmérô órá val, 

sze rel vé nyek kel NA 25/100 260-360.000.-/db 
1.1.2.4. Mûanyag vízmérô ak na, vízmérô órá val, 

NA 100-ig 130-200.000.-/db

1.2. Csa pa dék víz csa tor ná zás
Tar tal maz za: a mun ka árok ké szí tést (1,8 m) dú co lás sal, 
szá raz mun ka gö dör ben, csôvezeték fek te tést-sze re lést ido mok kal, 
csôkötésekkel, védôcsô-be he lye zést KG csôbôl, víz zár ósá gi 
és nyo más pró bá val, föld vis  szatöl tés sel, az el ké szült 
ve ze ték sza kasz geo dé zi ai be mé ré sé vel, szak fel ügye let tel

1.2.1. Ve ze ték épí tés 
1.2.1.1. Csa pa dék víz csa tor na ve ze ték 

D 200 KG PVC csôbôl 16.000-20.000.-/m 
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1.2.1.2. Csa pa dék víz csa tor na ve ze ték 
D 250 KG PVC csôbôl 26.000-32.000.-/m 

1.2.1.3. Csa pa dék víz csa tor na ve ze ték 
D 315 KG PVC csôbôl 30.000-36.000.-/m

1.2.2. Ak na épí té sek 
1.2.2.1. Víznyelô ak na épí té se, 

48×48 cm víznyelôráccsal 70.000-80.000.-/db

1.3. Szenny víz csa tor ná zás
Tar tal maz za: a mun ka árok ké szí tést (átl.2,6 m) dú co lás sal, 
szá raz mun ka gö dör ben, csôvezeték fek te tést-sze re lést ido mok kal, 
csôkötésekkel, vé de lembe he lye zés sel, víz zár ósá gi és 
nyo más pró bá val, föld vis  sza töl tést, mun ka te rü let le ha tá ro lá sát, 
az el ké szült ve ze ték sza kasz geo dé zi ai be mé ré sét, szak fel ügye le tet

1.3.1. Ve ze ték épí tés 
1.3.1.1. Szenny víz csa tor nave ze ték 

D 160 KG PVC csôbôl 18.000-20.000.-/m 
1.3.1.2. Szenny víz csa tor nave ze ték 

D 200 KG PVC csôbôl 23.000-26.000.-/m 
1.3.1.3. Szenny víz csa tor nave ze ték 

D 250 KG PVC csôbôl 28.000-33.000.-/m 
1.3.1.4. Szenny víz csa tor nave ze ték 

D 315 KG PVC csôbôl 35.000-38.000.-/m 
1.3.1.5. Szenny víz csa tor nave ze ték D 160 KPE csôbôl 24.000-27.000.-/m 
1.3.1.6. Szenny víz csa tor nave ze ték D 200 KPE csôbôl 30.000-36.000.-/m

1.3.2. Ak na épí té sek
1.3.2.1. Mo no lit be ton tisz tí tó ak na épí té se fedlappal,

1,0 m belmérettel, csôcsatlakozásokkal, 
komp let ten <2 m mély 200-250.000.-/db 

1.3.2.2. Mo no lit be ton tisz tí tó ak na épí té se fedlappal, 
1,0 m belmérettel, csôcsatlakozásokkal, 
komp let ten >2m<4 m mély 350-400.000.-/db 

1.3.2.3. Mo no lit be ton tisz tí tó ak na épí té se fedlappal 
1,0 m belmérettel, csôcsatlakozásokkal, 
komp let ten >4 m mély 500-600.000.-/db 

1.3.2.4. Mûanyag tisz tí tó ak na épí té se csôcsatlakozásokkal, 
fedlappal, 300 mm átmérôvel, komp let ten, 
2 m mély sé gig 200-250.000.-/db
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2. Kör nye zet ren de zés

2.1. Bur ko la tok épí té se 
Tar tal maz za: a tü kör ki eme lést, 15 cm vas tag ho mo kos ka vics ágya za ti, 
10-15 cm vas tag so vány be ton alap ré te get – ki vé ve gyep hé za gos bur ko lat – 
és a té tel sze rin ti bur ko lat ké szí tést min den szük sé ges mun ká já val együtt.

2.1.1. Út- és tér bur ko la tok épí té se
2.1.1.1. Betonkô bur ko la tok 

1. Hullámkô, fodorkô, Uni tí pus, 8 cm szür ke 8.500-9.500.-/m2

2. Hullámkô, fodorkô, Uni tí pus, 8 cm szí nes 10.000-11.000.-/m2

3. Egye nes vo nal lal ha tá rolt, nor mál, 
vagy nagykô, 8 cm szür ke 9.500-10.500.-/m2

4. Egye nes vo nal lal ha tá rolt, nor mál, 
vagy nagykô, 8 cm szí nes 11.000-12.000.-/m2

5. Egye nes vo nal lal ha tá rolt, de kiskockakô, 
8 cm szür ke 13.000-15.000.-/m2

6. Egye nes vo nal lal ha tá rolt, de kiskockakô, 
8 cm szí nes 14.000-17.000.-/m2

2.1.1.2. Asz falt-, asz falt be ton-, be ton bur ko la tok 
1. Asz fal tos felületû jár da bur ko lat 

(3 cm AB-5 asz falt ke ve rék kel) 6.000-7.000.-/m2

2. Be ton jár da bur ko lat, so vány be ton keverékbôl 5.000-6.000.-/m2

3. Út bur ko lat könnyû te her for ga lom ra 12-15.000.-/m2

4. Út bur ko lat ne héz te her for ga lom ra 18-20.000.-/m2

5. Tér bur ko lat va salt ba zalt be ton ból 25-27.000.-/m2

2.1.2. Jár da-, ke rék pár és kis for gal mú bur ko la tok épí té se
2.1.2.1. Betonkô bur ko la tok 

1. Hullámkô, fodorkô, Uni tí pus, 6 cm szür ke 7.500-8.500.-/m2

2. Hullámkô, fodorkô, Uni tí pus, 6 cm szí nes 9.000-10.000.-/m2

3. 30×30× 6 cm-es be ton járdalapból,szürke 6.200-7.000.-/m2

4. 40×40×10 cm-es be ton jár da lap ból, szür ke 7.000-8.000.-/m2

5. 40×40×10 cm-es mo sott ka vi csos felületû 
jár da lap ból 8.000-9.000.-/m2

6. 60×40×10 cm-es gyep hé za gos bur ko ló kôbôl 5.500-6.000.-/m2

2.1.3. Ker ti bur ko la tok – dísz bur ko la tok 
2.1.3.1. Grá nit kockakô 40-50.000.-/m2

2.1.3.2. Kvar cit sza bály ta lan la pok ból 2-6 cm vtg. 20-30.000.-/m2

2.1.3.3. Terméskô bur ko lat 10-15.000.-/m2
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2.1.4. Sze gély épí té sek 
2.1.4.1. Ker ti sze gély épí té se elôre gyár tott szegélykôbôl 2.300-3.000.-/m 
2.1.4.2. Ki emelt sze gély épí té se út és jár da bur ko la tok hoz 4.200-4.800.-/m 
2.1.4.3. Sül  lyesz tett sze gély épí té se 3.700-4.400.-/m

3. Park- és kert épí tés

3.1. Köz park épí tés

3.1.1. Park épí tés vá ro si kör nye zet ben – egyszerû 
Tar tal maz za: föld mun kát fe lü let ki egyen lí tést, ta laj la zí tást, 
20 cm hu muszte rí tést, gye pe sí tést pá zsit fûmagkeverékkel, 
20 m2/db lom bos fa faj ta ül te tés sel, m2-ként 1 db ta laj ta ka ró 
és kö zép növésû cser je ül te tés sel, tí pus ülôpaddal, 
a park fe lü let 5-10%-án asz falt jár da bur ko lat tal. 
Talajminôségtôl, talaj-elôkészítéstôl, nö vény faj tá tól függôen, 
1,0 ha – ra ve tí tett költ ség 6.500-10.000.-/m2

3.1.2. Park épí tés vá ro si kör nye zet ben – emelt szintû 
Tar tal maz za: 10 em2 köz park épí té sét 60%-ban nö vény zet tel, 
és 40%-ban dísz bur ko lat tal fe dett fe lü let tel. Nö vény zet: dísz fák, 
túl ko ros to vább ne velt fák, örök zöld cser jék, egy nyá ri vi rá gok 
ül te té sé vel, ta laj cse ré vel, hu musz fel töl tés sel, gye pe sí tés 
pá zsit fûmagkeverékkel. Nö vé nyek gon do zá sa csepegtetô 
és szó ró fe jes au to ma ta öntözôrendszer ki épí té sé vel biz to sí tott. 
Be ren de zé si tár gyak: egye di gyár tá sú ülôpadok, hulladékgyûjtôk, 
mûkô cso bo gók, ját szó té ri be ren de zé sek kel. Vi lá gí tás: egye di 
gyár tá sú kan de lá be rek kel, a szük sé ges ká bel fek te téssel, 
1,0 ha-ra ve tí tett költ ség 43.000-48.000.-/m2

3.2. Kert épí tés

3.2.1. Kert ren de zés – egyszerû Tar tal maz za: a fi nom te rep ren de zést, 
20 cm vtg. hu musz fel töl tést, fü ve sí tést fûmagkeverékkel, 
200 m sövény ül te tést, szó ró fe jes öntözôrendszer ki épí té sét, 
30 m2 ka vics- bur ko lat épí tést, ker ti sze gél  lyel. 
(600 m2 fe lü let re szá mít va) 4.000-5.000.-/m2

3.2.2. Kert épí tés fi nom te rep ren de zés sel, 20 cm vtg. hu musz fel töl tés sel, 
gyepszônyeges fü ve sí tés sel, örök zöld sö vény-és fa ül te tés sel, ker ti tó val,
per go lá val, 30 m2 kis kockakô-burkolattal, csepegtetô és szó ró fe jes
öntözôrendszer ki épí té sé vel, (600 m2 fe lü let re szá mít va) 9.500-11.000.-/m2
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3.2.3. Ker ti me den ce épí té se 7×3 m mé ret tel, 1,5 m át la gos víz mély ség gel,
föld mun ká val, vb. szer ke zet tel, szi ge te lés sel, kis mo za ik bur ko lat tal,
víz for ga tó és szûrô be ren de zés sel, ellenáramoltatóval, lét rá val, 
fó liata ka ró val, zu ha nyo zó val, a me den ce kö rül 1,2 m szé les 
bur ko lat tal. Víz és elekt ro mos ve ze ték épí té se és csa tor ná zás 
nél kül. Fó li ás-, fagy tes tes téliesítéssel, át la gos te re pen, ter ve zés sel 
és en ge dé lyez te tés sel együtt. 5.5-6.0 mFt/db

3.2.4. Ke rí tés épí tés HAIDEKKER kétszerfont kerítéselemekbôl, 
70×40 cm be ton alap pal, 50 cm ma gas ce ment si mí tá sos 
be ton lá ba zat tal, felületkezelve, de ka pu nél kül 16.000.-/m2

3.2.5. Ke rí tés épí tés zártszelvénybôl ké szít ve, ala po zás sal, 
fe lü let ke ze lés sel, hely szí ni he gesz tés sel együtt: 
70×40 cm be ton alap pal, 50 cm ma gas ce ment si mí tá sos 
be ton lá ba zat tal, felületkezelve, de ka pu nél kül 10-22.000.-/m2

3.2.6. Ke rí tés mûanyag be vo na tos hor gany zott ke rí tés fo nat ból, 
70×40 cm be ton alap pal, 50 cm ma gas ce ment si mí tá sos be ton-
 lá ba zat tal, 2.5 m-es csôoszlop ki osz tás sal, de ka pu nél kül 7.000.-/m2
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I.

Fajlagos nettó építési költségek

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATAI

néhány épülettípusra
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LAKÓÉPÜLETEK
/Ft/nettó m2/*

I/1-2-3-4
összefoglaló táblázata

* terasz 50%-ának figyelembevételével

Megjegyzés: az árak átlagos színvonalra vonatkoznak. Javasolt minôségi szorzók
az igényszinttôl függôen:

– szerény kivitel szorzója: telepszerû 0,95
társasházi 0,88
családi ház 0,80

– luxus kivitel szorzója: telepszerû 1,00
társasházi 1,35
családi ház 1,50 (nincs felsô határ)

Telepszerû Társasházi Társasházi Családi ház

városi foghíj ill.
rehabilitációs beépítés

1 2 3 4

Szerkezet + szakipar 143 000 153 000 184 000 160 000

Központi fûtés 22 000 26 000 24 000 28 000

Víz-csatornázás 13 500 15 000 17 400 18 400

Szellôzés 4 500 2 000 2 900 -

Felvonótelepítés 6 900 8 000 8 700 -

Épületvillamosság
biztonság, vagyonvédelem 17 100 19 000 19 000 23 000

Összesen: 207 000 223 000 256 000 229 400

Díjosztály: 1,0 1,0 0,6–0,8 0,6
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CSALÁDI HÁZ 
SZERKEZET ÉS SZAKIPARI MUNKÁINAK

MUNKANEMENKÉNTI KÖLTSÉGMEGOSZLÁSA

I/4.a

Munkanem megnevezése

Ideiglenes melléképítmények (pl. ôrzés, fel- és levonulás, kitûzések,
ideiglenes építmények, térvilágítás) 6%

Zsaluzás, állványozás 1%

Terület elôkészítô írtási és földmunkák 3%

Síkalapozás 11%

Helyszíni beton és vb. munkák (betonacél szerelések, 
helyszíni betonozások: oszlopok, gerendák, koszorúk, 
belsô lépcsôk, aljzatbetonok)

7%

Elôre gyártott épületszerkezetek (egy. födém, áthidalók, stb.) 7%

Falazatok és kômûves szerkezetek 
(teherhordó és válaszfalak, kémények) 13%

Ácsmunkák (tetôszerkezet, lécezéssel, fóliaterítéssel, eresz 
és homlokdeszkázatok) 5%

Vakolatok 6%

Tetôfedés 5%

Burkolatok (beltéri padló-, fal és lépcsô burkolatok) 16%

Asztalos és lakatosszerkezetek (homlokzati és belsô nyílászárók, 
bejárati ajtó, garázskapu) 12%

Bádogozás 1%

Felületképzések 2%

Szigetelések (technológiai-, víz elleni-, hô- és hangszigetelés) 5%

100%
(160 000.-/m2)
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IRODA ÉS INTÉZMÉNYI 
ÉPÜLETEK

/Ft/nettó m2/

I/5-10
összefoglaló táblázata

Irodaház Fszt-es
iroda

Iskola-
épület

Torna-
terem

Óvoda 
200 fh. (8 csop)

városi
foghijbeépítéses

közép-
felszereltségû

magas
igényszintû átlagos kivitel és átlagos felszereltség

5 6 7 8 9 10

Szerkezet +
Szakipar 165 000 173 000 133 000 153 000 144 000 170 000

Központi 
fûtés 22 000 32 800 17 000 20 200 32 000 22 500

Víz-csatornázás 15 000 25 300 7 500 12 000 10 300 18 000

Sprinkler (vizes) 3 500 7 900 - - - -

Szellôzés 10 000 17 000 4 000 5 000 4 900 5 400

Felvonótelepítés 8 500 11 000 - - - -

Épületvillamosság
tûzjelzô rendszer 31 000 61 000 22 000 28 800 21 000 20 400

Összesen: 255 000 328 000 183 500 219 000 212 200 236 300

Díjosztály: 1,0 1,2 0,8 1,0 0,8 1,0
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EGYÉB ÉPÜLETEK
/Ft/nettó m2/

I/11-14
összefoglaló táblázata

Lakóépü̈let
alápincézés

Iroda
mélygarázs Raktárcsarnok Raktárépület

téglaszerkezetû
(hôszigetelt)

fajlagos építési költsége
nettó pince m2-re vetítve

könnyûszerkezetes, 
(hôszigetelés nélkül)

bútorraktározási célú irattári célú

11 12 13 14

Szerkezet +
Szakipar 95 000 127 000 58 500 110 000

Központi fûtés - - - 11 000

Víz-csatornázás 6 000 8 400 - 5 200

Sprinkler (vizes) - - 5 300 4 000

Szellôzés 3 000 9 000 - 2 900

Épületvillamosság 11 000 15 600 4 200 22 000

Összesen: 115 000 160 000 68 000 155 100

Díjosztály: 0,8 0,8 0,6 0,8
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SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
/Ft/m2/

I/15-18
összefoglaló táblázata

Multifunkcionális
sport és

rendezvény csarnok

/8000 hasznos ter./

Szabadtéri sportpályák

Teniszstadion
/1000m2/

Élôfüves 
burko latú 
sportpálya
/6800m2/

Mûfüves burko -
latú kispályás

sportpálya
/1000m2/

15 16 17 18

Pálya- és lelátó-
hely építés 63 000 95 000 50 000

Szerkezet +
Szakipar 280 000 27 000 48 000 26 000

Hôellátás -
fûtési rendszerek 42 000 - - -

Víz-csatornázás 17 800 - - -

Sprinkler 12 000 - - -

Szellôzés 19 000 - - -

Felvonótelepítés 13 000 - - -

Épületvillamosság 60 000 - - -

Térvilágítás 12 000 36 000 12 000

Összesen: 443 800 102 000 179 000 88 000

Díjosztály: 1,2 1,0 0,8 0,8
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II.

FAJLAGOS NETTÓ ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK

NÉHÁNY ÉPÜLETSZERKEZETRE

2010
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1. Elôre gyár tott és fa la zott pin ce 

A szer ke zet tar tal maz za:
– föld ki eme lést I-IV.o. ta laj ban, szá raz mun ka gö dör ben,
– sík ala po zás és kiegészítô sáv alap ké szí té sét,
– pa nel ele mek beeme lé sét, hely szí ni ki be to no zás sal,
– fa la zott tech no ló gi á val ké szült ese tén fa la zat ké szí tést, át hi da ló ele mek kel,
– szi ge te lés és alj zat be ton ké szí tést,
– vá lasz fa lak épí té sét va ko lat ké szí tés sel,
– gé pé sze ti csôvezetékek sze re lé sét,
– befejezô föld mun ka (föld vis  sza töl tés) ké szí tést.

1.1. Elôre gyár tott panelekbôl ké szí tett pin ce 76.000-80.000.-/m2

1.2. Fa la zott tech no ló gi á val ké szí tett pin ce 58.000-64.000.-/m2

(a pin ce fö dé met az ár nem tar tal maz za)

2. Fö dém szer ke ze tek

Tar tal maz za:
– tar tó szer ke ze te ket elôre gyár tott il let ve mo no lit vas be ton ból,
– alá tá masz tá sok kal, ele mek kö zöt ti hé za gok ki be to no zá sá val,
– vb. ko szo rú ké szí tést, fel be to no zást,
– 1,0 cm ha gyo má nyos va ko lat tal,
mel lék épít mé nye ket, szab vá nyok ban elôírt mé ré se ket, vizs gá la to kat.

2.1. E-ge ren dás fö dém EB 60/19 bé lés test tel 16.300-17.500.-/m2

2.2. EP-gerendás fö dém EB 60/19 bé lés test tel 15.800-17.000.-/m2

2.3. FERT fö dém FB 60/19 bé lés test tel 15.600-16.400.-/m2

2.4. POROTHERM fö dém ke rá mia bé lés tes tek kel 15.100-16.200.-/m2

2.5. POROTHERM 5 cm vtg. Profipanel fö dém, hely szí ni felbetonnal, 
kiegészítô és felsô va sa lás sal (összvtg.: 18-20 cm) 15.300-16.500.-/m2

2.6. LEIER mes ter fö dém 60/19 bé lés test tel 15.500-16.700.-/m2

2.7. NÁDÉP ge ren dás mes ter fö dém (FMG) 14.000-16.000.-/m2

2.8. Mo no lit vb. fö dém, 20 cm vtg-ban 19.000-20.000.-/m2
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3. Fa la za tok

Tar tal maz za: fa la zat ké szí tést 1 cm vtg. ha gyo má nyos belsô va ko lat tal, 
té tel vál to zat sze rin ti külsô fe lü let kép zé sek kel, mo no lit vb. át hi da lók kal, 
mel lék épít mé nye ket, szab vá nyok ban elôírt mé ré se ket, vizs gá la to kat. 
(m2=falm2)

3.1. Kész fal szer ke ze tek, külsô te her hor dó fal szer ke ze tek

3.1.1. Tég la fa la za tok: ha gyo má nyos külsô-belsô (1,5+1,0) cm va ko lat tal
3.1.1.1. POROTHERM 38 NF 15.800-17.000.-/m2

3.1.1.2. YTONG 37,5 NF+GT 16.500-17.700.-/m2

3.1.1.3. POROTHERM 30 NF 13.800-15.000.-/m2

3.1.1.4. YTONG 30 NF+GT 14.400-15.600.-/m2

3.1.1.5. B 30 blokk tég lá ból 13.000-14.400.-/m2

3.1.1.6. Kisméretû tö mör tég la 30 cm vtg. 19.000-21.000.-/m2

3.1.2. Tég la fa la za tok, ha gyo má nyos belsô, külsô le me zes
hôszigeteléssel, fe lü let kép zés sel
3.1.2.1. POROTHERM 30 N+F, 6 cm vtg 

Nikecell hôszigeteléssel 17.800-18.700.-/m2

3.1.2.2. YTONG P 2-0,5 10 cm vtg 
Nikecell hôszigeteléssel 18.700-19.400.-/m2

3.1.2.3. YTONG P 2-0,5 10 cm vtg 
ROCKWOOL hôszigeteléssel 19.000-19.700.-/m2

3.1.2.4. B 30 fa la zób lokk ból, 10 cm üveg gya pot 
hôszigeteléssel 18.300-19.200.-/m2

3.1.3. Vas be ton fa lak
3.1.3.1. 20-25 cm vtg. vas be ton fal, 15 cm vtg. 

(pl. TOPLAN) kôzetgyapot hôszigeteléssel, 
3 cm vtg. matt csi szolt mészkôburkolattal 37.000-41.000.-/m2

3.1.3.2. 20-25 cm vtg. vas be ton fal, 15 cm vtg. 
kôzetgyapot hôszigeteléssel, 
LUXALON fém le mez pa nel bur ko lás sal 30.000-33.000.-/m2

3.1.3.3. 20-25 cm vtg. vas be ton fal, 14-16 cm vtg.
(pl. ROCKWOOL) va kolha tó ás vány gya pot 
hôszigetelô táb lá val, TERRANOVA vékony-
vakolattal, fe hér szín ben 25.000-28.000.-/m2
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3.2. Belsô fa la za tok – vá lasz fa lak
Tar tal maz za: fa la zat ké szí tést át hi da lók kal, ké tol da li 1 cm vtg. 
ha gyo má nyos va ko lat ké szí tés sel

3.2.1. ége tett ke rá mia tég lá ból POROTHERM, 10 cm N+F 8.000-8.500.-/m2

3.2.2. vá lasz fal tég lá ból 40×20×10 cm vá lasz fal tég lá ból 8.300-8.800.-/m2

3.2.3. kisméretû tö mör tég lá ból, 12 cm vtg. 10.100-10.700.-/m2

3.2.4. YTONG Pve N+F, 10 cm vtg. 7.800-8.300.-/m2

3.3. Belsô fal fe lü let-kép zé sek
Tar tal maz za: egy sze ri fe lü let si mí tást; disz per zi ós fes tés: 
há rom szo ri mész il let ve két sze ri disz per zi ós fes tés sel; 
ta pé tá zás: fûrészporos ta pé tá val kétrétegû fes tés sel; 
üveg szö vet be vo na ti rend szer kétrétegû fes tés sel

3.3.1. Fe lü let kép zés mész fes tés sel 500-700.-/m2

3.3.2. Fe lü let kép zés disz per zi ós fal fes tés sel 800-1.200.-/m2

3.3.3. Fe lü let kép zés fûrészporos ta pé tá val 1.500-1.700.-/m2

3.3.4. Fe lü let kép zés üveg szö vet be vo na ti rend szer rel 
(pl. WALLTEX) 1.900-2.500.-/m2

4. Tetôszerkezetek

4.1. Ma gas tetôk max. 55 fok haj lá sú, egyszerû ki ala kí tá sú nyeregtetô, 
300 m2 tetôfelületre. 
Tar tal maz za: hely szí nen ké szí tett ács szer ke ze tet (fe dél szék, lé ce zés 
ill. desz ká zat) láng és gom ba men te sí tés sel, alá tét és páraáteresztô fó lia 
te rí tés sel, hé ja zat ké szí tést ge rinc fe dés sel, pontszellôzôkkel, hó fo gók kal. 

4.1.1. Tondach hor nyolt na túr tetôcseréppel 10.400-11.300.-/m2

4.1.2. Tondach kör sze let vá gá sú tetôcseréppel 10.800-11.500.-/m2

4.1.3. Tondach hód far kú pi ros tetôcseréppel 13.900-14.300.-/m2

4.1.4. Cembrit egy sze res pa la fe dés /szürke/ 10.800-11.400.-/m2
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4.1.5. Cembrit /színes/ pa la fe dés 12.100-12.600.-/m2

4.1.6. Cembrit kettôs pa la fe dés 16.100-16.800.-/m2

4.1.7. Jamina ke rá mia cse rép fe dés sel 11.400-11.900.-/m2

4.1.8. Csor nai na túr hód far kú tetôcserép fe dés sel 14.700-15.600.-/m2

4.1.9. Bra mac Al pe si, Ró mai be ton tetôcserép fe dés sel 12.000-13.000.-/m2

4.1.10. Bra mac hód far kú be ton tetôcserép fe dés sel 15.000-15.700.-/m2

4.1.11. Lindab po li ész ter le mez fe dés sel 13.300-14.100.-/m2

4.1.12. Lindab TC le mez fe dés sel 13.300-14.100.-/m2

4.1.13. Isola bi tu me nes zsin dely fe dés sel (méh sejt) 11.500-12.500.-/m2

4.1.14. Isola bi tu me nes zsin dely fe dés sel 
(tég lány, hód far kú) 12.000-13.000.-/m2

4.1.15. Tegola bi tu me nes zsin dely fe dés sel, 
tég lány (Stan dard) 12.000-13.000.-/m2

4.1.16. Tegola bi tu me nes réz fó li á zott Traditional 20.000-22.000.-/m2

4.2. La pos tetôk 
Tar tal maz za: té tel sze rin ti vas tag sá gú mo no lit vb. te her hor dó 
szer ke ze tet a lej tést adó ré teg gel, té tel sze rin ti együt tes hô 
és vízszigete lés sel, fö dém belsô 1,5 cm vtg. va ko lat ké szí tés sel.

4.2.1. Vas be ton fö dé mek
4.2.1.1. Vb födémbôl ké szült tetô (3.0 m fesz tá vol ság gal):

12 cm vtg. te her hor dó szer ke zet tel, kétrétegû 
víz szi ge te lés sel: 4 mm vtg. oxid bi tu me nes alu mí ni um 
be té tes pá ra zá ró le mez zel, mé re te zett (té tel ben 10 cm vtg.) 
extrudált lé pés ál ló hôszigeteléssel, 2×4 mm vtg 
hegeszthetô bi tu me nes vas tag le mez zel 20.000-22.000./m2
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4.2.1.2. Vb. födémbôl ké szült tetô, (6.0 m fesz tá vol ság gal):
20 cm vtg. te her hor dó szer ke zet tel, kétrétegû 
víz szi ge te lés sel: 4 mm vtg. oxid bi tu me nes alu mí ni um 
be té tes pá ra zá ró le mez zel, mé re te zett (té tel ben 10 cm vtg.) 
extrudált lé pés ál ló hôszigeteléssel, 2×4mm vtg 
hegeszthetô bi tu me nes vas tag le mez zel 24.000-27.000.-/m2

4.2.1.3. Vb. födémbôl ké szült tetô, (6.0 m fesz tá vol ság gal):
20 cm vtg te her hor dó szer ke zet tel, egyrétegû 
víz szi ge te lés sel: 4 mm vtg. oxid bi tu me nes alu mí ni um 
be té tes pá ra zá ró le mez zel, 5,5 mm-es pa la zú za lé kos 
bi tu me nes le mez zel 20.000-22.000.-/m2

4.2.2. Jár ha tó tetôk
4.2.2.1. Vb. fö dé mes la pos tetô, ka vics le ter he lés sel 

Tar tal maz: 20 cm vtg te her hor dó szer ke ze tet 
a lej tést adó ré teggel, kétrétegû víz szi ge te lés sel, 
5-8 cm vtg. gyöngy ka vics leterhelô ré teg gel 26.000-28.000.-/m2

4.2.2.2. Vb. fö dé mes la pos tetô, jár ha tó bur ko la ti rend szer rel 
Tar tal maz: 20 cm vtg te her hor dó szer ke ze tet a lej tést 
adó ré teggel, kellôsítéssel, kétrétegû víz szi ge te lést, 
mé re te zett (té tel ben 4 mm vtg. oxid bi tu me nes alu mí ni um 
be té tes le mez zel, 4 mm vtg. hegeszthetô bi tu me nes 
vas tag le mez zel, mé re te zett (té tel ben 10 cm) vtg. 
extr. PS hab hôszigeteléssel, 5-6 cm szi ge te lést 
védô be ton nal, tech no ló gi ai el vá lasz tó ré teg gel, 
5 cm vtg. fagy ál ló be ton lap bur ko lat tal. 33.000-35.000.-/m2

4.2.3. Nö vény zet tel te le pí tett tetôk
Tar tal maz: 20 cm vtg te her hor dó szer ke ze tet ex ten zív 
flóratetô ké szí tés sel, ma gá ba fog lal va a víz szi ge te lést,
gyö kér ál ló szi ge te lést, hôszigetelést, védô és szi vár gó ré te get, 
geotextília szûrôréteg, 40-50 cm vas tag ta laj fel töl tést, de 
nö vény te le pí tés nél kül 26.000-29.000.-/m2
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III.

FÔBB MUNKATÉTELEK 

2010. évi

EGYSÉGÁR-KÖLTSÉGEI 
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III/1

Szerkezetépítés

Építészeti munkák

1-16 alfejezetekre 
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1. Földmunkák Egységár /A-D/

1.1. Terület-elôkészítés
– az építmény kitûzési munkáival, növényzet irtásával, 

20 cm-es felsô talajréteg letermelésével, 
elszállításával 10 km-ig 800-850.-/m2

1.2. Munkaárkok, munkagödrök készítése
Tartalmazza: 
– kitûzéssel, munkaterület lehatárolását, 
– a földfejtést max. 2,0 m mélységig I-IV t.o.-ban
– helyszíni deponálást, közmûvesített területen a közmûvek

biztonságba helyezését, gépi földkiemelésnél a kiegészítô
kézi földmunkát, altalaj tömörítést 

1.2.1. Földkiemelés dúcolás nélkül, száraz munkaárokból, 
munkagödörbôl 
1.2.1.1. Munkaárok kiemelés kézzel, 

közmûvesített területen 2.300-3.500.-/m3

1.2.1.2. Munkaárok kiemelés kézzel, 
közmû nélküli területen 1.300-2.100.-/m3

1.2.1.3. Munkagödör kiemelés kézzel, 
közmûvesített területen 3.000-4.500.-/m3

1.2.1.4. Munkagödör kiemelés kézzel, 
közmû nélküli területen 2.500-3.500.-/m3

1.2.1.5. Földkiemelés géppel munkaárokból, 
közmûvesített területen 1.400-2.300.-/m3

1.2.1.6. Földkiemelés géppel munkaárokból, 
közmû nélküli területen 900-1.300.-/m3

1.2.1.7. Földkiemelés géppel munkagödörbôl, 
közmûvesített területen 1.700-3.300.-/m3

1.2.1.8. Földkiemelés géppel munkagödörbôl, 
közmû nélküli területen 1.300-2.100.-/m3

1.2.2. Földkiemelés dúcolt, száraz munkaárokból, 
munkagödörbôl 
1.2.2.1. Munkaárok kiemelés kézzel, 

közmûvesített területen 2.700-3.500.-/m3

1.2.2.2. Munkaárok kiemelés kézzel, 
közmû nélküli területen 2.000-2.500.-/m3

1.2.2.3. Munkagödör kiemelés kézzel, 
közmûvesített területen 3.600-4.800.-/m3
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1.2.2.4. Munkagödör kiemelés kézzel, 
közmû nélküli területen 2.700-3.800.-/m3

1.2.2.5. Földkiemelés géppel munkaárokból, 
közmûvesített területen 1.600-2.600.-/m3

1.2.2.6. Földkiemelés géppel munkaárokból, 
közmû nélküli területen 900-1.400.-/m3

1.2.2.7. Földkiemelés géppel munkagödörbôl, 
közmûvesített területen 1.800-3.300.-/m3

1.2.2.8. Földkiemelés géppel munkagödörbôl, 
közmû nélküli területen 1.300-2.500.-/m3

1.3. Munkaárkok, munkagödrök megtámasztása

1.3.1. Dúcolással 
1.3.1.1. Hézagos vagy zártsorú pallózással 1.800-2.500.-/m2

1.3.1.2. Pátrialemezzel (60 kg/m2 tömegig) 4.800.5.500.-/m2

1.3.2. Szádfalazással
1.3.2.1. Pátrialemezzel (60 kg/m2 tömegig) 7.800-9.100.-/m2

1.3.2.2. Szádpallóval (110 kg/m2 tömegig, 
átl. verési to.) 21.000-25.000./m2

1.3.3. Egyéb megtámasztások
1.3.3.1. Megtámasztás lövellt-betonos eljárással:

kiegészítô kézi földmunkával, acélháló 
elhelyezésével 12.000-16.000./m2

1.3.3.2. Munkagödör megtámasztás I-gerendák 
között 7 cm vtg. vékony pengefallal, 
4 m mélységig, talajviszonyoktól 
függôen 27.000-32.000./m2

1.3.3.3. Résfalas megtámasztás: földkiemeléssel, 
átl.110 kg/m3 betonacél szereléssel, 
betonozással, egy vagy kétsoros 
kihorgonyzással, talajviszonyoktól,
kivitelezési körülménytôl függôen 150-180.000.-/m3

1.4. Befejezô földmunkák 

1.4.1. Földvisszatöltés réteges terítéssel és tömörítéssel
1.4.1.1. Kitermelésbôl felhasznált földbôl 1.650.-/m3

1.4.1.2. Anyagnyerô-helyrôl, a föld (500.-/m3) 
árával, 10-15 km-es szállítással 2.800-3.600.-/m3

EKS 2010 beliv:EKS 2010 beliv  4/9/10  3:20 PM  Page 54



É P Í T Ô I PA R I  K Ö LT S É G B E C S L É S I  S E G É D L E T 55

1.4.2. Feltöltések szemcsés anyagból
Tartalmazza: altalaj tömörítését, feltöltési anyag 
(homok, h. kavics) beszerzését (tételben 15-20 km-rôl), 
réteges terítést és tömörítést, melléképítményekkel, 
szabványokban elôírt mérésekkel, 
vizsgálatokkal 5.800-7.600.-/m3

1.4.3. Kiszoruló vagy felesleges föld elszállítása, 
jármûre rakással, lerakóhelyi díjjal 
1.4.3.1. 5-10 km távolságra 1.400-1.600.-/m3

1.4.3.2. 10-20 km távolságra 2.000-2.400.-/m3

2. Szerkezetépítés 

2.1. Alapozások 

2.1.1. Síkalapozás 
Tartalmazza: geodéziai méréseket, zsaluzat készítést-
bontást, (tételben hagyományos és táblás zsaluzat átlagárával, 
5 m2/betonm3) betonkeverék bedolgozást szivattyús 
vagy darus technológiával szerelôbetonnal, tömörítéssel, 
utókezeléssel, ideiglenes melléképítményekkel, 
szabványokban elôírt mérésekkel, vizsgálatokkal. 
2.1.1.1. Beton sáv-. talp-. lemez- vagy gerendaalap 

1. C 20/25 XC1-32-F3 üzemi keverésû 
(pl. Holcim) betonból 38.000-41.000.-/m3

2. C 25/30-XC2-32-F3 üzemi keverésû 
(pl. Holcim) betonból 41.000-43.300.-/m3

3. C 25/30-XC2-16-F3 üzemi keverésû 
(pl. Holcim) betonból 43.000-45.000.-/m3

3. C 25/30-XC2-16-F4 üzemi keverésû 
(pl. Holcim) betonból 44.000-46.000.-/m3

4. C 30/37-XA1-32-F3 üzemi keverésû 
(pl. Holcim) betonból 45.000-48.000.-/m3

5. C 30/37-XA2-32-F3 üzemi keverésû 
(pl. Holcim) betonból 47.000-50.000.-/m3

2.1.1.2. Vasbeton sáv-. talp-. lemez- vagy gerendaalap
1. C 25/30-XC2-32-F2 üzemi keverésû 

(pl. Holcim) betonból 40.000-42.000.-/m3

2. C 30/37-XA1-32-F2 üzemi keverésû 
(pl. Holcim) betonból 44.000-47.000.-/m3
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3. C 30/37-XA2-32-F2 üzemi keverésû 
(pl. Holcim) betonból 46.000-49.000.-/m3

4. C 35/45-XA3-32-F2 üzemi keverésû 
(pl. Holcim) betonból 49.000-52.000.-/m3

2.1.2. Mélyalapozás
2.1.2.1. Cölöpalapozás 

Tartalmazza:
– próbacölöpözést, furatkészítést, armatúra gyártását, 

beemelést, furatkitöltést, cölöpfej visszavésést,
– cölöpöket összefogó gerenda: táblás zsaluzással 

(5 m2/betonm3) betonacél szereléssel, betonkeverék
bedolgozással, tömörítéssel, utókezeléssel, ideiglenes
melléképítményekkel, szabványokban elôírt mérésekkel,
vizsgálatokkal. 

2.1.2.2. Fúrt cölöp készítése, C 20/25-16 betonból 
1. 40 cm átmérôvel 32.000-40.000.-/m 
2. 50 cm átmérôvel 38.000-47.000.-/m
3. 60 cm átmérôvel 53.000-58.000.-/m
4. 80 cm átmérôvel 60.000-70.000.-/m 

2.1.2.3. Cölöpöket összefogó gerenda 83.000-87.000.-/m3

2.2. Helyszíni beton-, vb. szerkezetek

2.2.1. Beton vagy vb. fal, oszlop, lemez 
Tartalmazza: zsaluzat készítést-áthelyezést, (hagyományos 
és táblás zsaluzat átlagárával, 8 m2/m3) KK konz., 
CEM 42,5 keverék bedolgozást szivattyús vagy darus 
technológiával, tömörítést, a frissbeton utókezelését, 
alátámasztásokat, (de betonacél szerelés nélkül)
melléképítményeket, szabványokban elôírt méréseket, 
vizsgálatokat. 
2.2.1.1. Beton-, vb. fal, oszlop készítése

1. C 20/25-Hov(H)-16 F3 
üzemi kev. (pl. Holcim) betonból 45-48.000.-/m3

2. C 20/25-XC1,XC2(H)-16 F3 
üzemi kev. (pl. Holcim) betonból 46-48.000.-/m3

3. C 25/30-Hov(H)-16 F3 
üzemi kev. (pl. Holcim) betonból 47-50.000.-/m3

4. C 25/30-XC1,XC2(H)-16 F3 
üzemi kev. (pl. Holcim) betonból 47-50.500.-/m3

5. C 25/30-XV1(H)-16 F3 
üzemi kev. (pl. Holcim) betonból 50-53.000.-/m3
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6. C 30/37-XC1,XC2 (H)-16 F3 
üzemi kev. (pl. Holcim) betonból 49-52.000.-/m3

7. C 30/37-XA1(H)-16 F3 
üzemi kev. (pl. Holcim) betonból 50-53.000.-/m3

8. C 30/37-XA2(H)-16 F3 
üzemi kev. (pl. Holcim) betonból 52-55.000.-/m3

2.2.1.2. Vb. lemez építése
1. C 20/25-XC1,XC2(H)-16 F3 

üzemi kev. (pl. Holcim) betonból 40-43.000.-/m3

2. C 25/30-XC1,XC2(H)-16 F3 
üzemi kev. (pl. Holcim) betonból 42-46.000.-/m3

3. C 30/37-XC1,XC2 (H)-16F3 
üzemi kev. (pl. Holcim) betonból 45-50.000.-/m3

2.2.2. Beton vagy vb. fal, oszlop, lemez
2.2.2.1. Doka zsaluzati elemek

1. Dokaflex 20 födémzsaluzat 69.-/m2

2. Staxo-Doka alátámasztó állvány 119.-/m2

3. Framax Xlife keretes falzsalu 397.-/m2

4. Alu-Framax Xlife keretes falzsalu 442.-/m2

5. Frami – keretes zsalu 350.-/m2

6. Frami 270 – keretes zsalu 339.-/m2

7. Doka nagytáblás falzsalu Top50 227.-/m2

8. Körzsalu elemek H20 685.-/m2

9. Framax Xlife íves zsaluzat 817.-/m2

10. Frami íves zsaluzat 653.-/m2

11. Framax Xlife pillérzsaluzat 2.585.-/m2

12. Alu-Framax Xlife pillérzsaluzat 2.559.-/m2

13. Frami pillérzsaluzat 1.872.-/m2

14. Pillérzsalu RS 2.149.-/m2

15. Pillérzsalu KS 2.798.-/m2

16. Egyoldali falzsaluzat Framival 303.-/m2

17. Egyoldali falzsaluzat Framaxszal 450.-/m2

18. Staxo lépcsôtorony 660.-/m 

2.3. Elôre gyártott tartószerkezetek 
Tartalmazza: a tartószerkezetek és béléselemek beemelését, 
az elemek közötti hézagok kiöntését, felbetonozást 4 cm vtg.-ban, 
alátámasztásokat, melléképítményeket, a szabványokban 
elôírt méréseket, vizsgálatokat.
2.3.1. Födémgerendák 

2.3.1.1. Kerámia alapú (POROTHERM) feszített 
födémgerenda 4.400-5.000.-/db 75-25% 
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2.3.1.2. Kerámia alapú feszített 
födémgerenda 5.700-6.000.-/db

2.3.1.3. Kerámia alapú feszített 
födémgerenda 8.500-9.200.-/db

2.3.1.4. Kerámia alapú feszített 
födémgerenda 10.000-10.800.-/db

2.3.1.5. EU j. feszített födémgerenda 
EU-24 8.000-8.500.-/db

2.3.1.6. EU j. feszített födémgerenda 
EU-30 10.500-11.500.-/db

2.3.1.7. EU j. feszített födémgerenda 
EU-36 12.000-13.000.-/db

2.3.1.8. E j. vasbeton gerenda E 7-24 9.700-10.600.-/db
2.3.1.9. E j. vasbeton gerenda E 7-36 12.000-13.000.-/db
2.3.1.10. E j. vasbeton gerenda E 7-60 16.000-17.000.-/db
2.3.1.11. Magasított E gerenda 

E 7-E-24/M 10.800-11.400.-/db

2.3.2. Födémbélés elemek
2.3.2.1. Kerámia béléstest 60×17, 45×17 4.200-4.500.-/m2

2.3.2.2. Beton béléstest EB-30×19 4.200-4.600.-/m2

2.3.2.3. Beton béléstest EB 60×19 4.000-4.300.-/m2

2.3.2.4. FABETON béléstest 3.600-3.900.-/m2

2.3.3. Áthidaló gerendák
2.3.3.1.1. A-12 lágyvasas áthidaló gerenda 4.300-5.000.-/db
2.3.3.1.2. A-20 lágyvasas áthidaló gerenda 6.300-6.800.-/db
2.3.3.1.3. A-28 lágyvasas áthidaló gerenda 11.500-12.000.-/db
2.3.3.2.1. YTONG te her hor dó át hi da lók 

Ptá 1300×124×125 3.300-3.500.-/db
2.3.3.2.2. YTONG te her hor dó át hi da lók 

Ptá 1500×124×125 3.600-3.800.-/db
2.3.3.2.3. YTONG te her hor dó át hi da lók 

Ptá 1750×124×125 4.000-4.200.-/db
2.3.3.2.4. YTONG te her hor dó át hi da lók 

Ptá 2000×124×125 4.300-4.500.-/db
2.3.3.2.5. YTONG te her hor dó át hi da lók 

Ptá 2500×124×125 5.000-5.500.-/db
2.3.3.2.6. YTONG te her hor dó át hi da lók 

Ptá 3000×124×125 5.900-6.000.-/db
2.3.3.2.7. YTONG te her hor dó át hi da lók 

Ptá 1300×124×175 4.200-4.400.-/db
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2.3.3.2.8. YTONG te her hor dó át hi da lók 
Ptá 1500×124×175 4.500-4.900.-/db

2.3.3.2.9. YTONG te her hor dó át hi da lók 
Ptá 2000×124×175 5.500-5.700.-/db

2.3.3.2.10. YTONG te her hor dó át hi da lók 
Ptá 2500×124×175 6.500-6.700.-/db

2.3.3.2.11. YTONG nyí lás át hi da ló U-zsaluelemekkel:
2.3.3.2.8.1. Pu-20, 600×200×250 mm 

ra gasz tott 1.500-1.700.-/db 
2.3.3.2.8.2. Pu-20, 600×200×375 mm 

ra gasz tott 2.000-2.200.-/db 
2.3.3.2.8.3. Pu-20, 600×200×250 mm 

mart 1.800-1.900.-/db 
2.3.3.2.8.4. Pu-20, 600×200×375 mm 

mart 2.300-2.400.-/db 
2.3.3.2.8.5. Pu-20, 600×400×250 mm 

ra gasz tott 2.600-2.800.-/db 
2.3.3.2.8.6. Pu-20, 600×400×375 mm 

ra gasz tott 3.800-4.000.-/db 
2.3.3.2.8.7. Pu-20, 600×400×250 mm 

mart 3.200-3.400.-/db 
2.3.3.2.8.8. Pu-20, 600×400×375 mm 

mart 3.800-4.000.-/db

2.4. Be ton acél sze re lé sek

2.4.1. Be ton acé lok 
2.4.1.1. 8 mm, /B 60.50/ 260-280.000.-/t 75-25% 
2.4.1.2. 10 mm, /B 60.50/ 220-250.000.-/t 
2.4.1.3. 12-28 mm, /B 60.50/ 200-240.000.-/t

2.4.2. He gesz tett acél há lók
2.4.2.1. 5 mm /150×150 mm /5,1×2,15 m 

táblaméret/ 5.700-6.500.-/tábla 75-25% 
2.4.2.2. 6 mm /150×150 mm /5,1×2,15 m 

táblaméret/ 8.000-8.500.-/tábla 
2.4.2.3. 10 mm /150×150 mm /5,1×2,15 m 

táblaméret/ 17-20.000.-/tábla

2.4.3. Acél be té tek el he lye zé se
2.4.3.1. I szelvényû idom acél ból át lag áron 300.000.-/t 70-30% 
2.4.3.2. U szelvényû idom acél ból át lag áron 310-350.000.-/t
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3. Fa la za tok, kômûves szer ke ze tek

Tar tal maz za: az épí té si se géd szer ke ze te ket, fa la zat ké szí tést a té tel 
sze rin ti tí pus ból, Hf10 fa la zó c. mész ha barcs ba rak va, ill. a rend szer hez 
tar to zó ha barc  csal, a szab vá nyok ban elôírt mé ré se ket, vizs gá la to kat.

3.1. Pincefalazatok 

3.1.1. Égetett kerámia termékbôl 
3.1.1.1. POROTHERM 38 pincetéglából 38 cm 9.300-9.800.-/m2 70-30% 

3.1.2. Pórusbeton falazó elemekbôl 
3.1.2.1. YTONG P4-0,6 falazó elemekbôl 20 cm 5.800-6.100.-/m2 75-25% 
3.1.2.2. YTONG P4-0,6 falazó elemekbôl 25 cm 6.600-7.000.-/m2

3.1.2.3. YTONG P4-0,6 falazó elemekbôl 30 cm 7.600-8.300.-/m2

3.1.2.4. YTONG P4-0,6 falazó elemekbôl 
37.5 cm 9.300-10.200.-/m2

3.1.3. Beton üreges falazóblokkból
3.1.3.1. Beton falazóblokk 20 cm 5.600.-/m2 60-40% 
3.1.3.2. Beton falazóblokk 25 cm 5.900.-/m2

3.1.3.3. Beton falazóblokk 30 cm 6.700.-/m2

3.1.3.4. Beton falazóblokk 38 cm 7.900.-/m2

3.1.4. Zsaluelemekbôl (betonacéllal, betonkitöltéssel) 
3.1.4.1. ZS 15 elembôl 15 cm 7.500-8.000.-/m2 55-45% 
3.1.4.2. ZS 20 elembôl 20 cm 9.200-9.600.-/m2

3.1.4.3. ZS 25 elembôl 25 cm 12.000-12.500.-/m2

3.1.4.4. ZS 30 elembôl 30 cm 13.400-14.000.-/m2

3.1.4.5. ZS 40 elembôl 40 cm 16.000-16.500.-/m2

3.2. Teherhordó és kitöltô falazatok

3.2.1. Égetett kerámia termékekbôl 65-35% 
3.2.1.1. POROTHERM 20 N+F falazóblokkból 

20 cm 4.600-5.100.-/m2

3.2.1.2. POROTHERM 25 N+F falazóblokkból
25 cm 5.900-6.600.-/m2

3.2.1.3. BAUTHERM 25N+F falazóblokkból
25 cm 5.900-6.300.-/m2

3.2.1.4. MÁTRATHERM 25 N+F
25 cm 6.200-6.700.-/m2
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3.2.1.5. kisméretû, tömör téglából 25 cm 9.600-10.000.-/m2

3.2.1.6. kisméretû, kevéslyukú téglából 
25 cm 9.100-9.400.-/m2

3.2.1.7. kettôsméretû, soklyukú téglából 
25 cm 7.500-7.800.-/m2

3.2.1.8. BAUTHERM 30 N+F falazóelembôl 
30 cm 5.700-6.200.-/m2

3.2.1.9. B 30 falazóblokkból 30 cm 6.400-7.000.-/m2

3.2.1.10. POROTHERM Object 30 cm 6.500-6.900.-/m2

3.2.1.11. POROTHERM 30 N+F 30 cm 6.900-7.400.-/m2

3.2.1.12. POROTHERM 30 HS
(nem igényel hôszigetelést) 30 cm 7.900-8.500.-/m2

3.2.1.13. MÁTRATHERM/D 30 N+F 30 cm 6.700-7.500.-/m2

3.2.1.14. MÁTRATHERM/D 30 30 cm 6.900-7.600.-/m2

3.2.1.15. Kôrös 30 falazóblokk 30 cm 6.900-7.600.-/m2

3.2.1.16. BAUTHERM 38 N+F falazó elembôl 
38 cm 7.400-8.000.-/m2

3.2.1.17. HB 38/19/14 falazóblokkból 38 cm 7.500-8.300.-/m2

3.2.1.18. HB 38/19/19 falazóblokkból 38 cm 8.500-9.400.-/m2

3.2.1.19. MÁTRATHERM N+F falazóblokkból
38 cm 8.400-8.800.-/m2

3.2.1.20. MÁTRATHERM/D 38 falazóblokkból
38 cm 8.600-9.000.-/m2

3.2.1.21. POROTHERM 38 N+F falazóblokkból
38 cm 8.500-8.900.-/m2

3.2.1.21. Körös 38 falazóblokkból 38 cm 8.500-9.200.-/m2

3.2.1.23. TONDACH RÁBA vázkerámia 
f. blokk 38 cm 9.200-10.300.-/m2

3.2.1.24. kisméretû, tömör téglából 38 cm 12.400-13.900.-/m2

3.2.1.25. kisméretû, kevéslyukú téglából 
38 cm 12.000-12.700.-/m2

3.2.1.26. kettôsméretû, soklyukú téglából 
38 cm 10.500-11.200.-/m2

3.2.1.27. POROTHERM 44 HS 
(nem igényel hôszigetelést) 44 cm 10.600-11.000.-/m2

3.2.1.28. Körös 45 falazóblokkból 45 cm 10.400-11.300.-/m2

3.2.2. Pórusbeton falazó elemekbôl 75-25% 
3.2.2.1. YTONG P2-0,5 NF+GT 20 cm 5.900-6.200.-/m2

3.2.2.2. YTONG P2-0,5 NF+GT 25 cm 6.400-6.800.-/m2

3.2.2.3. YTONG P2-0,5 NF+GT 30 cm 7.500-7.800.-/m2

3.2.2.4. YTONG P2-0,5 NF+GT 37,5 cm 8.800-9.300.-/m2
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3.2.3. Beton szerkezetû falazóelemekbôl 
3.2.3.1. Könnyûbeton falazóelembôl 25 cm 5.900.-/m2 65-35% 
3.2.3.2. Könnyûbeton falazóelembôl 30 cm 7.000.-/m2

3.2.4. Egyéb falazóelemekbôl 
3.2.4.1. FABETON falazóelembôl 

betonkitöltéssel 25 cm 8.100-8.700.-/m2

3.2.4.2. FABETON falazóelembôl 
betonkitöltéssel 30 cm 6.400-6.900.-/m2

3.2.4.3. vályogfalazat 45 cm 8.800-9.300.-/m2

3.2.4.4. HABISOL 30 falazóelembôl 30 cm 7.300.-/m2

3.2.4.5. HABISOL Plusz 30 falazóelembôl 30 cm 7.600.-/m2

3.2.4.6. HELLA TRAV redônyszekrényes áthidaló
(30-60 cm vastag) 11.000.-/m-tôl 

3.2.5. Üvegbeton falazat, kettôsfalú 
Üvegtéglából, színtelen, 190×190×80 mm mérettel,
(600.-/db besz. ár) acél bekötô szerelvényekkel, 
fugázás acél fugaprofillal 45.000-50.000./m2

3.3. Válaszfalak 

3.3.1. Égetett kerámia termékekbôl 
3.3.1.1. válaszfal téglából 6 cm 3.200-3.500.-/m2

3.3.1.2. kisméretû téglából 6 cm 4.500-5.000.-/m2

3.3.1.3. POROTHERM 10 N+F 10 cm 3.400-3.900.-/m2

3.3.1.4. BUDATHERM 10/33 10 cm 3.500-4.000.-/m2

3.3.1.5. válaszfal téglából 40×20×10 10 cm 4.100-4.700.-/m2

3.3.1.6. POROTHERM 12 N+F 12 cm 4.100-4.500.-/m2

3.3.1.7. km téglából, pillér nélkül,
tömören falazva 12 cm 5.600-6.400.-/m2

3.3.1.8. km téglából, pillér nélkül,
áttörten falazva 12 cm 4.000-5.000.-/m2

3.3.1.9. km téglából, pillérrel,
tömören falazva 12 cm 6.000-7.000.-/m2

3.3.1.10. km téglából, pillérrel,
áttörten falazva 12 cm 5.100-6.000.-/m2

3.3.1.11. kettôsméretû soklyukú téglából
12 cm 4.500-4.900.-/m2

3.3.1.12. B 30 j. blokktéglából 17 cm 5.400-6.000.-/m2
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3.3.2. Pórusbeton falazóelemekbôl 
3.3.2.1. YTONG Pve ill. Pve+NF 10 cm 3.400-3.800.-/m2

3.3.2.2. YTONG Pve ill. Pve+NF 12,5 cm 4.000-4.400.-/m2

3.3.2.3. YTONG Pve 15 cm 4.700-5.000.-/m2

3.4. Szerelt válaszfalak
Tartalmazza: vázszerkezet készítést 62,5 cm állványprofil 
tengelytávolsággal, dübelezéssel, kétoldali burkolást a tétel 
szerinti borítással, 12,5 mm vastag gipszkarton lapokkal, 
min. 5 cm vastag ásványgyapot hôszigetelést, fugázást, 
falcsatlakozások kialakítását, ideiglenes melléképítményeket, 
méréseket, vizsgálatokat. 

3.4.1. Válaszfal egyszeres tartóváz, egyrétegû borítással 
3.4.1.1. Gipszkarton lapokkal, falvastagság

75 mm 4.400-5.200.-/m2 60-40% 
3.4.1.2. Gipszkarton lapokkal, falvastagság

100 mm 5.000-5.700.-/m2

3.4.1.3. Gipszkarton lapokkal, falvastagság
125 mm 5.400-6.200.-/m2

3.4.1.4. Tûzvédô lapokkal, falvastagság 80 mm 5.000-5.700.-/m2

3.4.2. Válaszfal egyszeres tartóváz, kétrétegû borítással 
3.4.2.1. Gipszkarton lapokkal, falvastagság

100 mm 6.000-6.600.-/m2

3.4.2.2. Gipszkarton lapokkal, falvastagság
125 mm 6.600-7.200.-/m2

3.4.2.3. Gipszkarton lapokkal, falvastagság
150 mm 7.000-7.900.-/m2

3.4.2.4. Tûzvédô lapokkal, falvastagság
100 mm 6.600-7.300.-/m2

3.4.3. Válaszfal egyszeres tartóváz, háromrétegû borítással 
3.4.3.1. Gipszkarton lapokkal, falvastagság

125 mm 8.000-8.600.-/m2

3.4.3.2. Gipszkarton lapokkal, falvastagság
150 mm 8.400-9.200.-/m2

3.4.3.3. Gipszkarton lapokkal, falvastagság
175 mm 8.900-9.700.-/m2

3.4.3.4. Tûzvédô lapokkal, falvastagság
125 mm 8.700-9.500.-/m2
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3.4.4. Válaszfal kettôs tartóváz, kétrétegû borítással
3.4.4.1. Gipszkarton lapokkal, falvastagság

255 mm 10.000-11.000.-/m2

3.4.4.2. Tûzvédô lapokkal, falvastagság
255 mm 10.800-12.000.-/m2

3.4.5. Tokszerkezet gipszkarton vagy kômûves 
szerkezetû falba, 1.5 mm vastagságú lemezbôl 
3.4.5.1. 75-150 mm falvastagság között 18.000-25.000.-/db 
3.4.5.2. 150-360 mm falvastagság között 20.000-30.000.-/db 

3.4.6. Tetôtér-beépítés egy- vagy kétrétegû borítással, 
lécvázra szerelve, hôszigeteléssel 
3.4.6.1. 1×12,5 mm vtg. normál gipszkarton 

lemezzel 5.800-6.200.-/m2

3.4.6.2. 1×12,5 mm vtg. gipszkarton lemezzel 
(tûzvédô) 6.400-6.600.-/m2

3.4.6.3. 2×12,5 mm vtg. normál gipszkarton 
lemezzel 7.500-8.000.-/m2

3.4.6.4. 2×12,5 mm vtg. gipszkarton lemezzel 
(tûzvédô) 8.300-8.800.-/m2

3.5. Könnyûszerkezetes épületek (csarnokok) falazatai 

3.5.1. Külsô szendvicspanel fal 10 cm vastagságban,
mindkét oldalán horganyzott, mikro bordás acéllemez 
fegyverzettel, önkioltó minôségû poliuretán habbal, 
40-42 kg/m3, a szükséges függesztô, takaró 
és tömítô elemekkel, kompletten szerelve 8.700-9.500.-/m2

3.5.2. Mint elôzô tétel, de kôzetgyapot töltéssel 10.000-11.000.-/m2

3.5.3. Kazetta fal 120/600/0,75 mm vastag RAL 9002,
10 cm vastag Rockwool Multirock plus 28 kg/m3

és 35/207/0,75 mm vastag RAL 9002, 
rétegfelépítéssel 7.800-8.500.-/m2

3.6. Aljzatbetonok
Tartalmazza: keverék bedolgozást, tömörítést, utókezelést, 
felület simítást, technológiai fólia terítést, melléképítményeket,
szabványokban elôírt méréseket, vizsgálatokat. 
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3.6.1. Aljzatbeton kavicsbetonból 
3.6.1.1. 6 cm vastagságig

C 6/16 – 10/16/FN keverékbôl 23.000-25.000.-/m3 55-45% 
3.6.1.2. 6 cm vastagság felett 

C 6/16-8/16/FN keverékbôl 21.000-23.000.-/m3

3.6.2. Vasalt aljzat készítése hegesztett 
acélhálóval 35.000-40.000.-/m3

3.6.3. Ipari padlók acélszálas betonból készített 
padlóburkolata, C 20 min. betonból,
20-25 kg/m3 acélszál adagolással, dilatációval, 
hézagkiöntéssel 50.000-56.000.-/m3

3.7. Kémények

3.7.1. Elôre gyártott, szigetelt kéményelemekbôl (LEIER, 
PROSCHORN, SCHIEDEL) tartozékokkal, kiegészítôkkel 70-30% 
3.7.1.1. 12-16 cm belsô átmérô között, 

egy lyukú, szell. nélkül 22.000-25.000.-/m 
3.7.1.2. 12-16 cm belsô átmérô között, 

egy lyukú, szellôzéssel 25.000-30.000.-/m 
3.7.1.3. 18-25 cm belsô átmérô között, 

egy lyukú, szell. nélkül 26.000-30.000.-/m 
3.7.1.4. 18-25 cm belsô átmérô között, 

egy lyukú, szell.-sel 30.000-35.000.-/m 
3.7.1.5. 14 és 20 cm belsô átmérô két lyukú 

(QUADRO turbó) 52.000-58.000.-/m 
3.7.1.6. 14 és 20 cm belsô átmérô két lyukú 

(MULTI) 65.000-75.000.-/m 

3.7.2. Falazott, nagyszilárdságú kéményfalazó 
téglából 70.000-75.000.-/m3 55-45%

3.7.3. Szerelt-kéményépítés
3.7.3.1. alumínium lemezkémény 10 m-ig 90.000.-/kémény
3.7.3.2. alumínium lemezkémény 10 m felett 8.000.-/m-tôl 
3.7.3.3. saválló acélból 6 m-ig 110.000./kémény 
3.7.3.4. saválló acélból 6-10 m-ig 140.000.-/kémény 
3.7.3.5. saválló acélból 10 m felett 12.000.-/m-tôl 
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3.7.4. Kéménybélelés 
3.7.4.1. alumíniumból 10 m-ig 70.000.-/kémény 
3.7.4.2. alumíniumból 10 m felett 6.000.-/m-tôl 
3.7.4.3. saválló acélból 10 m-ig 90.000.-/kémény 
3.7.4.4. saválló acélból 10 m felett 9.000.-/m-tôl 
3.7.4.5. FURÁNFLEX –el 10 m-ig 100.000.-/kémény 
3.7.4.6. FURÁNFLEX –el 10-15 m-ig 10.000.-/m 
3.7.4.7. FURÁNFLEX –el 15-25 m-ig 9.000.-/m 
3.7.4.8. FURÁNFLEX –el 25 m felett 8.000.-/m 

4. Ács szer ke ze tek

Tar tal maz za:
– fe dél szer ke ze tek: mé ret re vá gást vagy elôre gyár tást a tetôszerkezeti 

elem hely szín re szál lí tá sá val, sze re lést vb ko szo rú ba be köt ve, 
fó lia te rí tést két ré teg ben (tetô és páraáteresztô a. ár nél kül)

– az ös  szes ács szer ke zet fa anyag vé de lem mel el lát va, 
mel lék épít mé nye ket, szab vá nyok ban elôírt mé ré se ket, vizs gá la to kat.

4.1. Fe dél szer ke ze tek (m2=tetô ve tü le te)

4.1.1. Fe dél szer ke zet ké szí té se 45-55% 
4.1.1.1. 0,02 m3/m2 anyag fel hasz ná lá sig 4.200-4.800.-/m2

4.1.1.2. 0,021-0,025 m3/m2 anyag fel hasz ná lás 
kö zött 5.000-5.500.-/m2

4.1.1.3. 0,026-0,030 m3/m2 anyag fel hasz ná lás 
kö zött 5.300-6.000.-/m2

4.1.1.4. 0,031-0,036 m3/m2 anyag fel hasz ná lás 
kö zött 6.500-6.900.-/m2

4.1.1.5. 0,037-0,042 m3/m2 anyag fel hasz ná lás 
kö zött 7.800-8.400.-/m2

4.1.1.6. 0,043-0,050 m3/m2 anyag fel hasz ná lás 
kö zött 8.700-9.500.-/m2

4.1.2. Fe dél szer ke zet ké szí té se ré teg ra gasz tott fá ból 
4.1.2.1. 0,02 m3/m2 anyag fel hasz ná lá sig 5.300 - 6.000.-/m2

4.1.2.2. 0,021-0,025 m3/m2 anyag fel hasz ná lás 
kö zött 6.100 - 7.000.-/m2

4.1.2.3. 0,026-0,030 m3/m2 anyag fel hasz ná lás 
kö zött 7.300 - 8.000.-/m2

4.1.2.4. 0,031-0,036 m3/m2 anyag fel hasz ná lás 
kö zött 8.400 - 8.900.-/m2
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4.1.2.5. 0,037-0,042 m3/m2 anyag fel hasz ná lás 
kö zött 9.800-10.300.-/m2

4.1.2.6. 0,043-0,050 m3/m2 anyag fel hasz ná lás 
kö zött 11.600-12.200.-/m2

4.1.2.7. 0,051-0,060 m3/m2 anyag fel hasz ná lás 
kö zött 13.700-14.300.-/m2

4.1.2.8. 0,061-0,070 m3/m2 anyag fel hasz ná lás 
kö zött 16.500-17.000.-/m2

4.1.3. Fe dél szer ke zet elôre gyár tott tetôszerkezeti elemekbôl 
4.1.3.1. RADO.ÉP tí pu sú , szi lárd fö dém nél kül is,

10 m fesz táv fö lött, fa anyag vé de lem mel 
együtt 9.400-10.000.-/m2

4.1.3.2. Elôre gyár tott szeg le me zes (GANG-NAIL) sze ge zett 
(RADO tí pu sú - ÉMI A-51/1997) és csa va ro zott 
kötésû tetôszerkezeti elemekbôl, szi lárd fö dém 
nél kül is, 16,0-20,0 m-ig, faanyagvédôszerrel 
ke zel ve 11.900-13.000.-/m2

4.2. Alj zat ké szí té sek

4.2.1. Nútolt desz ka alj zat gom ba és láng men te sí tés sel 3.700-4.200.-/m2

4.2.2. OSB le mez alj zat: 18-22 mm, si ma 1.600-2.000.-/m2

4.2.3. OSB le mez alj zat: 18-22 mm, nút fé de res 2.300-2.500.-/m2

4.3. Tetôlécezés

4.3.1. Hor nyolt cse rép fe dés alá 700.-/m2 70-30%

4.3.2. Kettôs hód far kú cse rép fe dés alá 1100.-/m2

4.3.3. Pa la fe dés alá 800.-/m2

4.4. Tetôfóliák /CSAK ANYAG ÁR, 15%-os átfedéssel/

4.4.1. Pá ra zá ró, pá ra nyo más kiegyenlítô fó li ák 800-900.-/tetôm2

4.4.2. Páraáteresztô, párafékezô fó li ák 300-400.-/tetôm2

4.4.3. Alá tét fó li ák 150-200.-/tetôm2
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4.5. Hom lok za ti desz ká za tok (ha jó pad ló) 

4.5.1. Orom desz ka 1.600-2.000.-/m2

4.5.2. Eresz desz ka 2.900-3.500.-/m2

5. Va ko la tok, hom lok zat be vo na tok 

Tar tal maz za:
– a hom lok za ti áll ványt, (belsô va ko lá sok: max. 3 m bel ma gas sá gig)
– külsô-belsô va ko lás: fal fe lü let elôkészítését, alap- si mí tó va ko la tot 

té tel sze rin ti anyag ból és vas tag ság ban,
– le me zes hôszigetelés: té tel ben meg ha tá ro zott hôszigetelô le me zek kel

élvédô sze gél  lyel, alap áras fedôvakolattal, hom lok za ti nyí lá sok kal, 
já ru lé kos mun kák kal, mel lék épít mé nye ket, szab vá nyok ban elôírt 
mé ré se ket, vizs gá la to kat. (m2 = fal fe lü let)

5.1. Belsô va ko la tok

5.1.1. Ha gyo má nyos mész-ce ment va ko la tok 35-65% 
5.1.1.1. Mész ha barcs va ko lat 1,5 cm vtg. 

(tég la-, be ton v. kôfelületre) 1.900-2.300.-/m2

5.1.1.2. Ce ment ha barcs va ko lat 1,5 cm vtg. 
(tég la fe lü let re) 2.200-2.500.-/m2

5.1.1.3. Kétrétegû (ce men tes mész ha barcs) 
va ko lat 2.300-2.600.-/m2

5.1.1.4. Per lit-ha barcs va ko lat 2 cm vtg 2.700-3.000.-/m2

5.1.2. Ha gyo má nyos, kész-va ko lat rend szer rel
5.1.2.1. Alap és si mí tó va ko lat: ké zi fel hor dás sal, 

1 cm vtg -ban (pl. TERRANOVA, BAUMIT, 
LB KNAUF) 1.500-1.700.-/m2

5.1.2.2. Alap és si mí tó va ko lat: gé pi fel hor dás sal, 1 cm vtg -ban 
(pl. TERRANOVA, BAUMIT, LB KNAUF) 1.300-1.500.-/m2

5.2. Homlokzatvakolatok és bevonatok

5.2.1. Hagyományos vakolattal, homlokzatbevonattal
5.2.1.1. Mészhabarcs alapréteg, kôporos, 

fröcskölt felületképzéssel 2.100-2.400.-/m2 25-75% 
5.2.1.2. Mészhabarcs alapréteg, kôporos, 

dörzsölt felületképzéssel 2.500-2.900.-/m2
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5.2.2. Hagyományos, készvakolat rendszerekbôl 
5.2.2.1. BAUMIT vakolatrendszerrel 

1. Normál vakolatrendszerrel, gépi bedolgozással 70-30%
2 cm GV35, 2 mm Granopor
fedôvakolattal 4.100-4.600.-/m2

2 cm GV35, 2 mm szilikát
fedôvakolattal 4.500-5.000.-/m2

2 cm GV35, 2 mm szilikon
fedôvakolattal 4.800-5.400.-/m2

2. Durva vakolatrendszerrel, kézi gépi bedolgozással 55-45% 
2 cm DV, 2 mm szilikát 
fedôvakolattal 5.100-5.600.-/m2

2 cm DV, 2 mm nemes 
fedôvakolattal 3.900-4.400.-/m2

3. UNI vakolatrendszerrel, kézi bedolgozással 60-40% 
2 cm UV, 2 mm szilikát 
fedôvakolattal 4.300-4.800.-/m2

2 cm UV, 2 mm nemes 
fedôvakolattal 3.200-4.600.-/m2

4. Könnyû vakolatrendszerrel, kézi-gépi bedolgozással 60-40% 
2 cm KA, 2 mm szilikát
fedôvakolattal 4.900.-5.400.-/m2

5.2.2.2. WEBER terranova rendszerrel 
1. Normál vakolatrendszerrel, kézi-gépi bedolgozással 

vékony vakolat fedéssel 70-30%
2 cm 141 KPS alapvakolat, 2 mm 
weber.pas.classic fedôvakolattal 4.000-4.200.-/m2

2 cm 141 KPS alapvakolat, 2 mm 
weber.pas.silicate fedôvakolattal 3.800-4.100.-/m2

2 cm 141 KPS alapvakolat, 2 mm 
weber.pas.silicon fedôvakolattal 4.400-4.800.-/m2

2 cm 141 KPS alapvakolat, 
weber.ter. 302F vékonyrétegû 
nemes-vakolattal 2.700-3.000.-/m2

2. Durva vakolatrendszerrel, kézi-gépi bedolgozással 55-45%
2 cm 201 KPS alapvakolat, 2 mm 
weber.ter classic F kapart nemes-
vakolattal (fehér) 3.600-3.900.-/m2

2 cm 201 KPS alapvakolat, 2 mm 
weber.ter classic M kapart nemes-
vakolattal (fehér) 4.000-4.300.-/m2
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3. Könnyített vakolatrendszerrel, kézi bedolgozással 60-40%
2 cm 281 KPS könnyített alapvakolat, 
2 mm weber.pas. silicate fedôvakolattal 
(fehér) 4.100-4.300.-/m2

2 cm 281 KPS könnyített alapvakolat, 
2 mm weber.pas. silicon fedôvakolattal 
(fehér) 4.200-4.500.-/m2

5.2.3. Habarcsos hôszigetelô vakolatrendszerek 40-60% 
5.2.3.1. BAUMIT hôszigetelô vakolatrendszerrel

1. Baumit Thermo (2 cm vtg) alap-, 
2 mm szilikát fedôvakolat, kapart 5.000-5.400.-/m2

2. Baumit Thermo (2 cm vtg) alap-, 
2 mm szilikon fedôvakolat, kapart 5.200-5.500.-/m2

3. Baumit Th. (2 cm vtg) alap-, 2 mm 
nemes fedôvakolattal, kapart 4.600-4.800.-/m2

5.2.3.2. Weber-terranova habarcsos 
hôszigetelô vakolatrendszerrel
1. Felületképzés: nemes fedôvakolattal 

Terralit (2 cm vtg) alapvakolattal, 
weber.ter classic M kapart felület 4.000-4.400.-/m2

Terralit (2 cm vtg) alapvakolattal, 
weber.san presto 300 símitó-
vakolattal, weber.ter. 302F dörzsölt 
felülettel 3.400-3.700.-/m2

2. Felületképzés: vékonyvakolattal
Terralit alap-, weber.san presto300, 
weber.pas classic vékonyvakolattal 4.200-4.500.-/m2

Terralit alap-, weber.san presto300, 
weber.pas silicon vékonyvakolattal 4.300-4.600.-/m2

Terralit alap-, weber.san presto300, 
weber.pas silicate vékonyvakolattal 4.200-4.500.-/m2

3. Felületképzés: homlokzatfestékkel 
Terralit alapvakolattal, weber.san presto300 
símítóvakolattal, kétrétegû F110 
szilikát homlokzatfestékkel (fehér) 3.600-3.900.-/m2

Terralit alapvakolattal, weber.san 
presto300, weberN2443
homlokzatfestékkel 3.500-3.800.-/m2

5.2.4. Lemezes hôszigetelô rendszerek 
5.2.4.1. Polisztirol lemezekkel 60-40%

1. 4 cm vtg. NIKECELL- lemezzel, 
dörzs-, kapart vakolattal 5.200-5.800.-/m2
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2. 5 cm NIKECELL, dörzs-, 
kapart hatású vakolattal 5.400-6.000.-/m2

3. 6 cm NIKECELL, dörzs-, 
kapart hatású vakolattal 5.600-6.300.-/m2

4. 7 cm NIKECELL, dörzs-, 
kapart hatású vakolattal 5.900-6.500.-/m2

5. 8 cm NIKECELL, dörzs-, 
kapart hatású vakolattal 6.200-6.800.-/m2

6. 6 cm BAUMIT EPS-el, 2 mm vtg. 
Granopor vakolattal 5.900-6.600.-/m2

7. 6 cm BAUMIT EPS-el, 2 mm vtg. 
nemes vakolattal 5.500-6.200.-/m2

8. 8 cm BAUMIT EPS-el, 2 mm vtg. 
Granopor vakolattal 6.300-7.000.-/m2

9. 4 cm AUSTROTHERM, 
terratherm classic, szilikát vakolattal 5.000-5.600.-/m2

5.2.4.2. Ásványi hôszigetelô lemezekkel
1. 6 cm BAUMIT lemezzel, 

2 mm vastag szilikát vakolattal 8.000-8.800.-/m2

2. 6 cm BAUMIT lemezzel, 
2 mm vastag szilikon vakolattal 8.200-9.100.-/m2

3. 8 cm BAUMIT lemezzel, 
2 mm vastag szilikát vakolattal 8.600-9.300.-/m2

4. CAPAROL rendszer,
4 cm hôszig. lemezzel, Capatect SH 
szilikon gyantavakolattal 7.000-7.300.-/m2

5.2.5. Weber.therm ragasztott táblás hôszigetelô rendszerek 
5.2.5.1. weber therm.classic 4 cm EPS lemezzel,

2 mm mûgyanta vakolattal 5.200-5.800.-/m2

– minden további 1 cm EPS lap vastagítás 200.-/m2

5.2.5.2. weber therm.clima 6 cm EPS lemezzel,
2 mm szilikon vakolattal 5.500-6.000.-/m2

– minden további 1 cm EPS lap vastagítás 200.-/m2

5.2.5.3. weber therm.prestige 4 cm ásványgyapot 
lemezzel, 2 mm szilikát vakolattal 6.800-7.200.-/m2

– minden további 1 cm ásványgyapot 
lap vastagítás 300.-/m2

5.2.5.4. weber therm.mineral 4 cm ásványgyapot
lemezzel, weber.ter classic F kapart 
nemes-vakolattal 7.100-7.400.-/m2

– minden további 1 cm ásványgyapot 
lap vastagítás 300.-/m2
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5.3. Lábazati vakolatok

5.3.1. Hagyományos lábazati cementvakolat 
3 cm vastagságban 4.000-4.600.-/m2 35-65%

5.3.2. TERRANOVA lábazati vakolat 5.600.-/m2

5.3.3. LB KNAUF 4.800.-/m2

5.4. Különleges vakolatok

5.4.1. Díszvakolat készítése 8.000-8.800.-/m2

5.4.2. Só-lekötô és falszárító vakolat 6.000-6.300.-/m2

5.5. Homlokzati díszítôelemek 

5.5.1. Mûgyanta kötésû habarccsal bevont formahabosított 
polisztirol profilléc, felerôsítéssel, de bevonat nélkül (táj. átlagár) 
5.5.1.1. 67-134 mm széles, 

20-35 mm vastag elemekbôl 4.000-5.000.-/m 
5.5.1.2. 135-150 mm széles, 

35-60 mm vastag elemekbôl 6.000-6.500.-/m 
5.5.1.3. 151-250 mm széles, 

60-250 mm vastag elemekbôl 12.000.-/m 

6. Tetôfedések

Tartalmazza: 
– tetôfedést egyszerû, nem tagolt felületen, 45° hajlásszögig, max.15m magasságig, 
– héjazat (oromszegély, gerincképzés, szellôcserép) készítést párazáró fóliával,

tartozékokkal (ereszszegély kialakítással, hófogóvas, strang-szellôzô), normál,
kapcsos, szegezett kivitelben melléképítményeket, szabványokban elôírt méréseket,
vizsgálatokat. (m2=tetôsík felülete) 

6.1. Eternit fedések

6.1.1. Síkpala fedések 
6.1.1.1. CEMBRIT Diamond EF L 40/40 sarkított 

négyzetlapokból, natúrszürke 5.500-6.000.-/m2 70-30%
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6.1.1.2. CEMBRIT Diamond EF L 40/40 sarkított 
négyzetlapokból színes 6.100-6.600.-/m2

6.1.1.3. EF L 40/44 rombuszsablon, 
szürke és színes 6.700-7.100.-/m2

6.1.1.4. EF L 40/44 rombusz, szürke és színes 7.000-7.500.-/m2

6.1.1.5. EF S 19/38 kôzsindely, fekete 14.000-17.000.-/m2

6.1.1.6. CEMBRIT Quadra EF XL 60/40
téglalapból szürke és színes 5.400-5.900.-/m2

6.1.1.7. CEMBRIT Quadra KF L 40/40
kettôs fedés, szürke és színes 9.700-10.200.-/m2

6.1.1.8. CEMBRIT Quadra KF M 30/40
téglalapból, kettôs fedés szürke 
és színes 10.000-11.000.-/m2

6.1.1.9. CEMBRIT Quadra KF XL 40/60
kétfunkciós pala, kettôs fedés, szürke 
és színes 9.000-9.500.-/m2

6.1.1.10. CEMBRIT Quadra KF S 20/40
téglalapból, téglány, sarkított négyzet, 
kettôs fedés, szürke és színes 11.000-11.500.-/m2

6.1.1.11. CEMBRIT Diamond EF L 40/40 
sarkított négyzetlapokból, 
rusztikus felületû 7.200-7.700.-/m2

6.1.1.12. CEMBRIT Quadra KF XL 30/60 
dán sarkított téglalap, szines 7.500-8.000.-/m2

6.1.1.13. CEMBRIT Quadra KF XL 30/60 
dán sarkított téglalap, rusztikus felületû, 
grafitszürke 10.700-11.000.-/m2

6.1.1.14. CEMBRIT Quadra KF XL 30/60 
angol téglalap, szines 7.500-8.000.-/m2

6.1.1.15. CEMBRIT Quadra KF XL 30/60 angol 
téglalap, rusztikus felületû, fekete 10.700-11.000.-/m2

6.1.1.16. CEMBRIT Quadra KF XL 30/60 angol 
téglalap, rusztikus felületû, pattintott 
szélû, szines 12.000-12.700.-/m2

6.1.1.17. CEMBRIT Quadra KF XL 40/60 belga 
kétfunkciós téglalap, fekete 10.400-10.900.-/m2

6.1.1.18. CEMBRIT Quadra KF M 30/40 téglalap, 
fekete 9.700-10.300.-/m2

6.1.2. Hullámpala fedések
6.1.2.1. B-65 hullámpala 1600×1097×6,3 mm, 

natúrszürke 4.500-4.700.-/m2
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6.1.2.2. B-65 hullámpala 1600×1097×6,3 mm, 
szines 5.600-6.000.-/m2

6.2. Cserépfedések

6.2.1. Kerámiacserépbôl /natúr/ 70-30% 
6.2.1.1. TONDACH hódfarkú tetôcserepek 

6.2.1.1.1. Hornyolt hódfarkú 3.200-3.400.-/m2

6.2.1.1.2. Szegmens vágású 18×38 cm 5.500-5.800.-/m2

6.2.1.1.3. Segmens és félköríves vágású, 
kastély hódfarkú 19×40 cm 5.100-5.400.-/m2

6.2.1.1.4. Torony hódfarkú (import) 11.000-11.500.-/m2

6.2.1.1.5. Templom hódfarkú (import) 8.600-9.000.-/m2

6.2.1.1.6. Csúcsos/gótikus hódfarkú 
(import) 8.000-8.500.-/m2

6.2.1.2. TONDACH hornyolt tetôcserepek 
6.2.1.2.1. Egyenes vágású 3.500-3.700.-/m2

6.2.1.2.2. Íves-, hullámos íves 
és egyenes vágású 3.800-4.000.-/m2

6.2.1.2.3. Hornyolt hódfarkú 3.400-3.600.-/m2

6.2.1.2.4. Hornyolt ívesvágású 
(import, pl.osztrák/szlovén) 3.700-4.100.-/m2

6.2.1.3. TONDACH sajtolt tetôcserepek 
6.2.1.3.1. Tangó, Polka típus 3.300-3.600.-/m2

6.2.1.3.2. Palotás típus 3.500-3.800.-/m2

6.2.1.3.2. Csárdás, Keringô típus 3.800-4.100.-/m2

6.2.1.3.3. Változtatható léctávolsággal 
beépíthetô típusból, 
pl. Twist, Bolero, 4.100-4.500.-/m2

6.2.1.3.4. Változtatható léctávolsággal 
beépíthetô típusból, 
pl. Rumba 4.400-4.800.-/m2

6.2.1.3.5. Változtatható léctávolsággal 
beépíthetô típusból, import, 
pl. (osztrák Landdach, Ikarus) 6.100-6.500.-/m2

6.2.2. Betoncserépbôl 
6.2.2.1. BRAMAC Alpesi cristal tetôcserép 4.200-4.700.-/m2

6.2.2.2. BRAMAC Alpesi Duna, Markant 
tetôcserepek 4.600-5.000.-/m2

6.2.2.3. BRAMAC Alpesi, Római Protector 
tetôcserép 4.900-5.400.-/m2
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6.2.2.4. BRAMAC hódfarkú és téglány cserép 6.100-6.800.-/m2

6.2.2.5. ETERNIT betoncserép 4.400-4.800.-/m2

6.2.2.6. ETERNIT agyagcserép 
(Terra Maxima natúr) 5.400-6.000.-/m2

6.3. Zsindelyfedések (15-60° tetôhajlás között) 

6.3.1. TEGOLA CANEDESE Standard, (téglány)
Supratech V3 alátétlemezzel 4.800-5.300.-/m2

6.3.2. TEGOLA CANEDESE Traditional (hódfarkú)
Supratech V3 alátétlemezzel 5.000-5.500.-/m2

6.3.3. TEGOLA PRESTIGE Traditional 
/fémborításos zsindely/ 12.000-14.000.-/m2

6.3.4. VILLAS PM zsindely téglány vagy trapéz 
formából, 0-V 3000 F/K szigetelôlemezre 5.200-5.600.-/m2

6.3.5. VILLAS PM zsindely, de hódfarkú formából 5.300-5.700.-/m2

6.3.6. VILLAS Business zsindely téglány vagy trapéz
formából 4.700.-/m2

6.3.7. VILLAS Business zsindely, de hódfarkú formából 4.900.-/m2

6.3.8. ISOLA bitumenes zsindely téglány, hódfarkú 
vagy karát 5.100-5.400.-/m2

6.3.9. ISOLA bitumenes zsindelyfedés, de méhsejt
formából 4.900-5.400.-/m2

6.4. Fémlemez fedések

6.4.1. LINDAB cserepes lemezbôl 25 mm mikron
poliészter bevonattal, 0,6 mm vtg. 5.400-5.600.-/m2 85-15% 

6.4.2. Mint elôzô tétel, de 50 mikronTC-50 bevonattal 5.700-5.900.-/m2

6.4.3. LINDAB trapézlemez fedés készítése LTP 45 
lemezbôl, plasztiszol bevonattal, 
0,6 mm lemezvastagság 6.000-6.500.-/m2
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6.4.4. RUUKKI cserepeslemezbôl vékony poliészter 
bevonattal, 0,6 mm vtg. 4.900.-/m2

6.4.5. RUUKKI cserepeslemezbôl vastag poliészter 
bevonattal, 0,6 mm vtg. 5.600.-/m2

6.4.6. Kettôs állókorc fedés VM ZINK titáncink 
szalagból 9.700-10.200.-/m2

6.4.7. Kiselemes tetôfedô rendszer VM ZINK 
titáncink lemezbôl 9.500-10.000.-/m2

6.4.8. Fémlemez fedés lemezszalagból, kettôs állókorcos 
kivitelben, RHEINZINK titáncink lemezbôl 9.000-9.400.-/m2

6.5. Könnyûszerkezetes épületek (csarnokok) fedései 

6.5.1. Nagyhullám-magasságú trapézlemez héjalás,
HP 150/250/0.88 mm vastag, csavaros vagy egyéb
rögzítéssel, végleges felületkezelésû trapézlemezbôl
(pl.RAL 9002) párazáró fóliával, 2×6 cm vtg. 
Rockwool Dachrock kôzetgyapot és 1,5 mm vtg 
PVC csapadékvíz elleni szigeteléssel 
(pl. Sika, Alkorplan, vagy azzal egyenértékû) 12.000-13.000.-/m2

6.5.2. Szendvicspanel tetô, Thermodach VS 130 típusból,
(elemvastagság 97 mm, bordánál 130 mm), 
PURHAB töltésû 10.600-11.000.-/m2

6.5.3. Szendvicspanel tetô, Thermodach VS 130 típusból,
(elemvastagság 97 mm, bordánál 130 mm), 
kôzetgyapot töltéssel 12.000-12.500.-/m2

6.6. Egyéb tetôfedések 

6.6.1. Poliészter hullámlemez fedés fára, 
1 hullám átfedéssel 3.000-3.500.-/m2
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7. Álmennyezetek

Tartalmazza: bemérést, tartószerkezet szerelését horganyzott profilokból
rögzítéstechnikai szerelvényekkel, sima él-kiképzésû (SK) álmennyezeti lapok,
elhelyezését kazettás kivitelben, vágási hulladékkal, falcsatlakozások, 
falszegélyek kialakításával, max. 3 m magasságig szerelve. 

7.1. Ásványi-rostlapokból 

7.1.1. AMF 13 mm lapvastagságú elemekbôl 3.400-3.700.-/m2 70-30% 

7.1.2. 15 mm lapvastagságú elemekbôl 
(pl. Feingelocht, Star) 3.900-4.200.-/m2

7.1.3. 15 mm lapvastagságú elemekbôl 
(pl. Schlict, Laguna) 4.200-4.600.-/m2

7.1.4. 19 mm lapvastagságú elemekbôl 6.000-6.600.-/m2 80-20% 

7.1.5. 15 mm lapvastagságú, mosható 
elemekbôl 6.800-7.500.-/m2

7.2. Cementkötésû (fagyapot) lapokból 

7.2.1. 25 mm lapvastagságú elemekbôl 
(natúr fehér felületû) 8.000-8.500.-/m2

7.2.2. 25 mm lapvastagságú elemekbôl, 
(színes felülettel) 13.500-14.500.-/m2

7.3. Gipsz lapokból 

7.3.1. 12,5 mm lapvastagságú elemekbôl 6.000-6.400.-/m2

7.3.2. 12,5 mm lapvastagságú elemekbôl 

7.4. Akusztikus (üveg-ásványgyapot) 

7.4.1. 20 mm lapvastagságú elemekbôl, (natúr fehér) 4.200-4.600.-/m2

7.4.2. 25 mm lapvastagságú elemekbôl (natúr fehér) 6.800-7.200.-/m2

EKS 2010 beliv:EKS 2010 beliv  4/9/10  3:20 PM  Page 77



78 É P Í T Ô I PA R I  K Ö LT S É G B E C S L É S I  S E G É D L E T

7.5. Gipszkarton lemezbôl 

7.5.1. Egyrétegû, 12,5 mm vastag lapokból
7.5.1.1. normál építôlemezbôl 3.000-3.500.-/m2 60-40% 
7.5.1.2. tûzvédelmi építôlemezbôl 3.600-5.000.-/m2

7.5.1.3. impregnált építôlemezbôl 6.000-7.000.-/m2

7.5.1.4. tûzgátló, impregnált építôlemezbôl 8.200.-/m2

7.6. Alupanel és térrácsos álmennyezetek 

7.6.1. Álmennyezet alu panelbôl 
(100 mm széles, 0,5 mm vtg): fehér 8.000-8.900.-/m2 80-20% 

7.6.2. Álmennyezet alu panelbôl 
(100 mm széles, 0,5 mm vtg): króm 9.500-10.300.-/m2

7.6.3. Álmennyezet alu panelbôl 
(200 mm széles, 0,8 mm vtg): fehér 8.000-9.000.-/m2

7.6.4. Álmennyezet alu panelbôl 
(200 mm széles, 0,8 mm vtg): színes 9.500-11.000.-/m2

7.6.5. Acéllemez álmennyezeti lapokból 
0,6 mm vtg (teli) 6.600-7.400.-/m2

7.6.6. Acéllemez álmennyezeti lapokból 
0,6 mm vtg (perforált) 7.200-8.000.-/m2

7.6.7. Térrácsos (100×100×40 mm) szerkezetû, 
fehér 11.000-13.000.-/m2

8. Bur ko la tok

Tar tal maz za:
– pad ló lap bur ko lat ké szí tést ágya zó-ha barcs ba fek tet ve,

ra gasz tott ki vi tel nél: 3 mm vtg. önterülô alj zat ki egyen lí tés sel, 
rög zí tés MAPEI ra gasz tó val, fu gá zás sal,

– me leg pad ló bur ko la tok 3 mm önterülô alj zat ki egyen lí tés sel, 
Ha gyo má nyos par ket ta csi szo lás sal, há rom szo ri lak ko zás sal,
Kész par ket ták pá ra zá ró fó lia és lég hang-gát ló polifoam fó lia te rí tés sel, 
PVC bur ko la tok il lesz té si hé za gok he gesz té sé vel 
va la men  nyi bur ko lat a bur ko lat tal megegyezô fal sze gé lye zés sel.
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8.1. Hi deg bur ko la tok

8.1.1. Pad ló bur ko la tok, ágya zó ha barcs ba fek tet ve 
8.1.1.1. Mozaiklap ból, 20×20, 30×30 cm 4.500-5.100.-/m2

8.1.1.2. Mázas ke rá mialap ból: 30×30 cm 
(hazai: 2-4 eFt/m2, ár ban 3000.-) 5.500-6.000.-/m2

8.1.1.3. Gránitörleményes, má zat lan greslapból 
(4-7 eFt/m2) 7.000-10.000.-/m2

8.1.1.4. Gránitörleményes, má zas greslapból 
(5-10 eFt/m2) 9.000-14.000.-/m2

8.1.1.5. Gránitörleményes, po lí ro zott greslap ból, 
9-10mm (10-18 eFt/m2) 14.000-22.000.-/m2

8.1.2. Pad ló bur ko la tok, ra gasz tott ki vi tel ben: 
8.1.2.1. Mozaiklap ból: 

20×20, 30×30 cm 6.000-6.800.-/m2

8.1.2.2. Mázas ke rá mialap ból: 30×30 cm 
(2.800.-/m2) 7.000-7.500.-/m2

8.1.2.3. Greslapból PEI-3 (ár ban: 5.000m2) 8.500-9.000.-/m2

8.1.3. Fal bur ko lat ok, ra gasz tott ki vi tel ben 
8.1.3.1. Sima, fe hér csem pe la pok ból: 15×15 cm 

(ár ban: 1.400.-/m2) 5.000-5.400.-/m2

8.1.3.2. Gresla pok ból, 15×15 cm-es 
(ár ban: 5500.-/m2) 6.500-7.000.-/m2

8.1.3.3. Kerámiala pok ból 10×10 cm 
(ár ban: 6500 m2) 7.000-7.800.-/m2

8.1.3.4. WIENERB. Terca bur ko ló tég lá ból 
(vi lá gos vörös)habarcsba rak va 13.000-16.000.-/m2

8.1.3.5. Üvegmozaik fal bur ko lat, fe hér 30.000-40.000.-/m2

8.2. Me leg bur ko la tok

8.2.1. Parketta bur ko la tok
8.2.1.1. Csap hor nyos par ket ta vak pad ló ra fek tet ve 

22 mm, akác 7.100-7.700.-/m2

22 mm, cser, bükk 7.700-8.200.-/m2

22 mm, kôris 8.500-9.000.-/m2

22 mm, tölgy 9.500-11.000.-/m2
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8.2.1.2. Sza lag par ket ta
osz tott fedôrétegû akác 7.000-8.000.-/m2

tölgy, kôris, 8.000-9.000.-/m2

ju har 9.600-10.300.-/m2

osz tat lan fedôrétegû, tölgy, kôris 10.000-11.000.-/m2

ju har 12.000-13.700.-/m2

8.2.1.3. La mi nált par ket ta 
– kö ze pes ko pásáll ósá gú, 

(ár ban: 7 mm-es, 1700.-/m2) 3.000-4.000.-/m2

– nagy ko pásáll ósá gú, 
(ár ban: 8 mm-es, 2700.-/m2) 5.000-7.000.-/m2

8.2.2. Szônyegpadló bur ko la tok 
8.2.2.1. Padlószônyeg ju ta vagy filc ala pú 

(pl. Diego, 1400.-/m2) 2.300-2.500.-/m2

8.2.2.2. Padlószônyeg tekercsbôl 
(pl. DLV Desso Tra péz 4600.-/m2) 6.200-7.000.-/m2

8.2.2.3. Mo dul szônyeg 50×50 cm 
(pl. DLV Desso Tra péz 5900.-m2) 7.500-8.500.-/m2

8.2.3. PVC és gu mi le mez pad ló bur ko la tok 
8.2.3.1. PVC pad ló bur ko lat, 3 mm vtg 

(ár ban: 1300.-/m2) 3.500-4.000.-/m2

8.2.3.2. Li nó le um, marmoleum bur ko la tok, 
2-3 mm vtg, tekercsbôl (pl. Forbo, DLV, 
Tarkett stb., ár ban 3500.-/m2) 6.400-7.200.-/m2

8.2.3.3. Li nó le um, marmoleum bur ko la tok, 
2-3 mm vtg, 60×60 cm-es antisztatikus 
bur ko ló la pok ból (ár ban: 4400.-/m2) 8.000-9.000.-/m2

8.2.3.4. Li nó le um, marmoleum bur ko la tok, 
2-3 mm vtg, (Forbo, DLV, stb.) 
60×60 cm-es vezetôképes 
bur ko ló la pok ból 10.000-12.000.-/m2

8.3. Hom lok zat-bur ko la tok
Tar tal maz za: 
– sze relt hom lok zat bur ko la tok rozs da men tes rögzítô rend szer rel 

sze rel ve, a té tel sze rin ti bur ko ló ele mek kel,
– kô-, tég la fal bur ko lat ok Hf5-mc, fa la zó, ce men tes mész ha barcs ba, 

mé lyí tett fu gá val fa laz va.
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8.3.1. Fa la zott hom lok zat bur ko la tok
8.3.1.1. Fal bur ko lat, kisméretû klinker tég lá ból, 

vö rös színû, fagy ál ló
12 cm vas tag sá gú bur ko lat, 15.000-17.000./m2 60-40%

8.3.1.2. Fal bur ko lat, kisméretû klinker la pok ból, 
vö rös színû, fagy ál ló
1,5 cm vas tag sá gú bur ko lat, 10.000-12.000.-/m2 60-40%

8.3.1.3. Fal bur ko lat fe hér színû, fagy ál ló mész -
ho mok fal bur ko ló tég lá ból, kisméretû, 
12 cm vas tag sá gú bur ko lat 10.000-11.000.-/m2

8.3.1.4. Fal bur ko lat fe hér színû, fagy ál ló mész -
ho mok fal bur ko ló tég lá ból, fagy ál ló, 
kisméretû, 4 cm vas tag sá gú bur ko lat 7.000-9.000.-/m2

8.3.2. Sze relt hom lok zat bur ko la tok
8.3.2.1. Matt-csi szolt ke mény mészkô 

hom lok zat bur ko lat, 3 cm vas tag 
bur ko ló la pok ból 20.000-25.000.-/m2

8.3.2.2. Szál ce ment, kör nye zet ba rát hom lok zat -
bur ko ló la pok ból, 7.5 mm vas tag sá gú 
bur ko lat (pl. GLAZAL NT, NATURA) 17.000-19.000.-/m2

8.3.2.3. LUXALON, 20 cm szé les 0,7 mm 
le mez vas tag sá gú panelekbôl, 
sze gély kép zés sel 12.000-15.000.-/m2

8.3.2.4. 3 rétegû cédrusfenyô pa nel sze relt, 
táb lás fa bur ko lat, hát só Kiszellôztetéssel, 
12-18 cm vtg. hôszigetelô le mez zel 18.000-20.000.-/m2

8.3.2.5. ETER NIT szál ce ment, kis ele mes 
hom lok zat bur ko lat AURIA-N/ AURIA-T/ 
AURIA-C/ AURIA-Z/ AURIA-X/
szí nek ben 7.000-13.000.-/m2

8.3.2.6. ETER NIT szál ce ment, Mittelformat 
hom lok zat bur ko lat AURIA-N/ AURIA-T/ 
szí nek ben 9.500-14.000.-/m2

8.3.2.7. ETER NIT szál ce ment, nagy ele mes 
hom lok zat bur ko lat AURIA-N/ AURIA-T/ 
AURIA-T/ AURIA-C/ AURIA-Z/
színekben 13.500-21.000.-/m2

8.3.2.8. ETER NIT szál ce ment, MONO-COVER 
tetôrendszer AURIA-N/ AURIA-T/ 
AURIA-T/ AURIA-C/ AURIA-Z/ 
AURIA-X/ szí nek ben 15.000-23.000.-/m2
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9. Bá do go zá si mun kák

9.1. Fém le mez fe dé sek

9.1.1. Si ma fém le mez fe dés egyszerû kor colt ki vi tel ben 
9.1.1.1. Hor gany zott acéllemezbôl, 0,75 mm vtg. 4.800-5.100.-/m2 65-35% 
9.1.1.2. Horganylemezbôl, 0,75 mm vtg. 6.600-7.100.-/m2

9.1.1.3. Alu lemezbôl, 0,7 mm vtg. 4.500-5.300.-/m2

9.1.1.4. Kor colt fém le mez fe dés ké szí té se 
0,7 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINC sza lag ból, 
korctömítô sza lag gal, VM DEL TA 
alá tét le mez zel együtt 14.000-14.500.-/m2 70-30% 

9.1.1.5. Vö rös réz lemezbôl, 0,75 mm vtg. 15.000-20.000.-/m2

9.2 Eresz csa tor nák (em=eresz fo lyó mé ter)

9.2.1. Fekvô eresz csa tor na ké szí té se, tar to zé kok 
be épí té sé vel le fo lyó csa tor ná val 
9.2.1.1. 0,55 mm vtg. hor gany zott acéllemezbôl 

65 cm kit.sz. 2.600-3.000.-/em 60-40% 
9.2.1.2. 0,55 mm vtg. hor gany zott acéllemezbôl 

100 cm kit.sz. 3.300-3.600.-/em

9.2.2. Függôeresz csa tor nák sze re lé se (le fo lyó csa tor ná val) 
9.2.2.1. Fél kör szelvényû

1. Hor gany zott acéllemezbôl 
33-40 cm kö zött 3.200-4.000.-/em 60-40% 

2. Horganylemezbôl 3.900-4.700.-/em 
4. Vö rös réz lemezbôl 15.000-18.000.-/em 85-15% 

9.2.2.2. Négy szög szelvényû (le fo lyó csa tor na nél kül)
1. Hor gany zott acéllemezbôl 3.500-4.300.-/m 
2. Horganylemezbôl 4.600-5.500.-/m 
3. 0.7 mm vtg.VM-QUARTZ-ZINC 

lemezbôl 25 cm kit.sz 5.700-6.000.-/m 
0.7 mm vtg.VM-QUARTZ-ZINC 
lemezbôl 33 cm kit.sz 6.400-6.700.-/m 
0.7 mm vtg.VM-QUARTZ-ZINC 
lemezbôl 40 cm kit.sz 6.800-7.100.-/m 

4. Vö rös réz elemekbôl 20.000-25.000.-/em
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9.2.3. Le fo lyó csa tor na sze re lé se tar to zé kok kal
9.2.3.1. négyszögszelvényû

0.70 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINC lemezbôl, 
25 cm kit.sz 6.300-6.500.-/m
0.70 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINC lemezbôl, 
33 cm kit.sz 6.800-7.100.-/m
0.70 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINC lemezbôl, 
40 cm kit.sz 7.700-8.000.-/m

9.2.4. Vá pa csa tor na gyár tá sa és sze re lé se 
9.2.4.1. 0.70 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINC sza lag ból, 

65 cm kit.sz 7.000-7.400.-/m

9.2.5. Eresz sze gély gyár tá sa és sze re lé se 
9.2.5.1. 0,65 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINC lemezbôl, 

33 cm kit.sz 4.700-5.000.-/m 
9.2.5.2. 0,65 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINC lemezbôl, 

25 cm kit.sz 3.300-3.500.-/m

9.2.6. Fal sze gély gyár tá sa és sze re lé se 
9.2.6.1. 0,7mm vtg. VM-QUARTZ-ZINC 

sza lag ból, 25 cm kit.sz 
fém le mez fe dés hez 3.300-3.500.-/m 

9.2.6.2. 0,65 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINC lemezbôl, 
20 cm kit.sz 4.000-4.300.-/m 

9.2.6.3. 0,65 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINC lemezbôl, 
25 cm kit.sz 4.400-4.500.-/m 

9.2.6.4. 0,65 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINC lemezbôl, 
33 cm kit.sz 4.800-5.000.-/m

9.2.7. Pár kány fe dés gyár tá sa és sze re lé se 
9.2.7.1. 0,65 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINC lemezbôl, 

40 cm kit.sz 5.500-5.800.-/m 
9.2.7.2. 0,70 mm vtg. VM-QUARTZ-ZINC sza lag ból, 

65 cm kit.sz 7.000-7.200.-/m

9.2.8. Fal le fe dé sek gyár tá sa és sze re lé se
9.2.8.1. Kétvizorros fal le fe dés 0.65 mm VM-QUARTZ-ZINC 

lemezbôl, 25 cm kit.sz. 4.000-4.300-/m 
9.2.8.2. Kétvizorros fal le fe dés 0.65 mm VM-QUARTZ-ZINC 

lemezbôl, 33 cm kit.sz. 4.500-4.700-/m 
9.2.8.3. Kétvizorros fal le fe dés 0.65 mm VM-QUARTZ-ZINC 

lemezbôl, 40 cm kit.sz. 5.500-5.700-/m 
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9.2.8.4. Kétvizorros fal le fe dés 0.65 mm VM-QUARTZ-ZINC 
lemezbôl, 50 cm kit.szélesség 6.000-6.200-/m 

9.2.8.5. Kétvizorros fal le fe dés 0.65 mm VM-QUARTZ-ZINC 
lemezbôl, 65 cm kit.szélesség 7.100-7.300-/m

9.2.9. Vízgyûjtôüst gyár tá sa és sze re lé se
VM-QUARTZ-ZINC lemezbôl 30.000-35.000.-/db

10. Asztalosszerkezetek

10.1. Homlokzati nyílászárók 
Tartalmazza: 68 mm vtg., szárított, csomómentes borovi fenyôbôl készült
tok és szögletes szárnyszerkezetû, hôszigetelô üvegezésû (1,4 W/m2K), 
ROTO típusú vasalattal, eloxált kilincskészlettel, soroló léccel, alapszínre 
felület kezelve, járulékos munkákkal. (A tételek ára a fenti minôséggel lettek 
kialakítva. A nyílászárók egyedisége: forma, méret, üvegezés, vasalatok-
szerelvények minôsége, felületkezelés, + 30% eltérést is eredményezhet.) 

10.1.1. Fa erkélyajtók 
10.1.1.1. Fix 90/210 80-90.000.-/db 85-15%
10.1.1.2. ONY /oldalt nyíló/ 90/210 90-110.000.-/db
10.1.1.3. BNY /bukó-nyíló/ 90/210 100-120.000./db
10.1.1.4. KF /középen felnyíló/ 150/210 140-160.000./db

180/210 180-200.000./db
10.1.1.5. KF-BNY /középen felny.-bukó-nyíló/

150/210 160-180.000./db
180/210 170-190.000./db

10.1.1.6. Bukó-toló 180/210 300-340.000./db
10.1.1.7. Kétfelé tolható bukó-toló 320/210 500-600.000./db 
10.1.1.8. Kétfelé tolható emelô-toló 360/210 800-900.000./db 

10.1.2. Fa ablakok (m/sz) 
10.1.2.1. Fix ablak 60/60 30-35.000.-/db

90/60 34-37.000.-/db
120/60 38-40.000.-/db

10.1.2.2. ONY /oldalt nyíló/ 60/60 40-45.000.-/db
120/60 50-55.000.-/db
180/60 58-65.000.-/db

10.1.2.3. BNY /bukó-nyíló/ 60/60 45-50.000.-/db
120/60 54-60.000.-/db
180/60 60-70.000.-/db
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10.1.2.4. KF /középen felnyíló/ 120/100 68-74.000.-/db
150/120 72-78.000.-/db

10.1.2.5. KF-BNY /középen felny.-bukó-nyíló/
120/120 75-85.000.-/db
150/120 80-90.000.-/db
150/150 95-110.000.-/db 
180/150 120.000.-/db 

10.1.3. Mûanyag ablakok, erkélyajtók 
Tartozékokkal, (párkánycsatlakozóval, hibás mûködtetés gátlóval,
szárnyemelôvel) külsô alumínium párkánnyal, belsô (pl. Möller)
párkánnyal, fokozott hôszigetelésû üvegezéssel, kompletten felszerelve,
felnyíló-bukó kivitelben 
10.1.3.1. ablak 0,5 m2 alatt 45-50.000.-/m2

10.1.3.2. ablak 0,51-2,0 m2 között 41-45.000.-/m2

10.1.3.3. ablak 2,0 m2 felett 36-40.000.-/m2

10.1.3.4. erkélyajtók 34-38.000.-/m2

10.2. Tetôablakok, tetôbevilágítók, felülvilágítók 
Tartalmazza: egyablakos kialakítást, hôszigetelô üvegezéssel, 
alaptípusú burkoló és hôszigetelô kerettel, párazáró és alátétfóliával, 
a tételben kiírt mûködtetéssel, helyszínre szállítással, beépítéssel, 
minden szükséges munkájával együtt, készre készítve. 

10.2.1. Fa tok és szárnyszerkezetû (pl. VELUX) 
10.2.1.1. Billenô ablakok 

– kézi távmûködtetéssel (szél. × mag.) 
1. standard üvegezéssel (GZL típus)

K=1,1 W/m2 55×78 cm 75-80.000.-/db 
2. edzett üvegezéssel (GGL típus)

K=1,0 W/m2 55×98 cm 90-95.000.-/db
3. standard üvegezéssel (GZL típus)

66×118 85-88.000.-/db
4. edzett üvegezéssel (GGL típus) 

66×118 98-104.000.-/db
5. edzett üvegezéssel (GGL típus) 

66×140 103-110.000.-/db
6. standard üvegezéssel (GZL típus)

78×118 91-96.000.-/db
7. edzett üvegezéssel (GGL típus) 

78×118 104-108.000.-/db
8. standard üvegezéssel (GZL típus)

78×140 97-103.000.-/db
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9. edzett üvegezéssel (GGL típus) 
78×140 109-116.000.-/db

10. standard üvegezéssel (GZL típus)
78×160 105-110.000.-/db

11. edzett üvegezéssel (GGL típus) 
78×160 116-125.000.-/db

12. edzett üvegezéssel (GGL típus) 
78×180 146-155.000.-/db

13. edzett üvegezéssel (GGL típus) 
94×118 117-125.000.-/db

14. edzett üvegezéssel (GGL típus) 
94×140 124-132.000.-/db

15. edzett üvegezéssel (GGL típus) 
114×140 131-137.000.-/db
– biztonsági üvegezés anyagköltség 

többlete ablakmérettôl függôen 10-16.000.-/db 
– elektromosan, 6 funkciós távirányítóval 

mûködtetett 
1. biztonsági üvegezéssel 

(INTEGRA típus) 55×98 190-195.000.-/db
2. biztonsági üvegezéssel 

(INTEGRA típus) 78×118 210-220.000.-/db
3. biztonsági üvegezéssel 

(INTEGRA típus) 94×140 240-250.000.-/db
10.2.1.2. Felnyíló-billenô ablakok (GPL típus) K=1,0 W/m2

1. edzett üvegezéssel 78×118 130-134.000.-/db 
2. edzett üvegezéssel 78×140 140-144.000.-/db 
3. edzett üvegezéssel 78×160 150-155.000.-/db
4. edzett üvegezéssel 94×140 158-160.000.-/db
5. edzett üvegezéssel 94×160 162-167.000.-/db
6. edzett üvegezéssel 114×140 166-173.000.-/db
7. edzett üvegezéssel 114×160 174-180.000.-/db
8. edzett üvegezéssel 134×140 175-180.000.-/db

– biztonsági üvegezés anyagköltség 
többlete ablakmérettôl függôen 12-18.000.-/db 

10.2.1.3. Fix ablakok (78/94/114/134 cm széles 
tetôtéri ablakok alá építhetô be, önmagában 
nem építhetô be) 
1. biztonsági üvegezéssel (GIL típus) 

78×92 112-116.000.-/db 
2. biztonsági üvegezéssel 94×92 121-125.000.-/db 
3. biztonsági üvegezéssel 114×92 130-136.000.-/db 
4. biztonsági üvegezéssel 134×92 142-146.000.-/db 
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10.2.1.4. Térdfal-ablakok (78/94/114/134 cm széles 
tetôtéri ablakok alá építhetô be, önmagában 
nem építhetô be) 
1. biztonsági üvegezéssel (VFE típus) 

78×60 136-140.000.-/db 
2. biztonsági üvegezéssel 94×95 152-157.000.-/db
3. biztonsági üvegezéssel94×60 154-159.000.-/db
4. biztonsági üvegezéssel94×95 166-171.000.-/db
5. biztonsági üvegezéssel 114×60 166-171.000.-/db
6. biztonsági üvegezéssel 114×95 178-184.000.-/db
7. biztonsági üvegezéssel 134×60 178-183.000.-/db 

10.2.1.5. Tetôerkély 
1. felsô elem edzett, alsó elem 

biztonsági üvegezéssel 94×252 600-620.000.-/db 
2. teljes biztonsági üvegezéssel 

94×252 650-670.000.-/db 
10.2.1.6. Tetôbúvó, tetôkijárat, füstelvezetô rendszer 

1. Tetôkibúvó, hôszigetelô üvegezéssel 
GVT típus 54×83 42-50.000.-/db 

1. Tetôkibúvó, hôszigetelô üvegezéssel 
VLT típus 46×61 30-35.000.-/db 

2. Tetôkijárat, edzett üvegezéssel 
66×118 141-145.000.-/db 

2. Tetôkijárat, biztonsági üvegezéssel 
66×118 155-157.000.-/db 

3. Füstelvezetô rendszer GGL típ., 
tetôtéri ablakkal, beépített motorral 
78×118 190-210.000.-/db 

3. Füstelvezetô rendszer GGL típ., 
tetôtéri ablakkal, beépített motorral 
114×118 220-230.000.-/db 

3. Vezérlô berendezés füstelvezetô 
rendszerhez 250-260.000.-/db 

10.2.1.7. Fénycsatorna bevilágító fix, edzett 
üvegezésû tetôsík-ablakkal, burkoló kerettel, 
mennyezetbe szerelhetô világítóegységgel, 
összekötô csôvel, szereléssel együtt 
1. merev csöves fénycsatorna 

(TWR, TLR típus) 47×47 90-100.000.-/db 
2. flexibilis csöves fénycsatorna 

(TWF, TLF típus) 47×47 60-70.000.-/db 
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10.3. Biztonsági bejárati ajtók

10.3.1. Acélozott rácsszerkezetû, hô és hangszigetelt,
kétoldali lapborítású biztonsági ajtó, teljes körû 
mechanikai védelemmel, nagy látószögû kitekintôvel, 
szerelvényekkel, fóliázott borítással helyszínen 
készre szerelve: 100/210 160-180.000./db 

10.3.2. „Napsugár” tömör fenyô bejárati ajtó, 
biztonsági zárral 100/210 90.000.-/db 

10.4. Beltéri ajtók 

10.4.1. Utólag szerelhetô, papírrács betét felépítésû tokos ajtók 
10.4.1.1. Telelapos LENTEAM gyártmányú, 

magas minôségû, fatokkal és ajtólappal, 
fa funéros cseresznye szín (Standard) 
90/210 100-130.000./db 

10.4.1.2. Mint elôzô, de laminált fa tokkal 
és ajtólappal, cseresznye szín 90/210 75-90.000.-/db 

10.4.1.3. Tele kivitelû egyszárnyú ajtó lakköntött 
fa tokkal és ajtólappal (pl. FRI-DOOR) 
100-165 mm falvtg között 60-98/210 53-57.000.-/db 

10.4.1.4. Mint elôzô, de dekorfóliás fa tokkal 
és ajtólappal 55-60.000.-/db 

10.4.1.5. Tele kivitelû egyszárnyú ajtó lakköntött 
fatokkal és ajtólappal (pl. FRI-DOOR) 
200-330 mm falvtg között 60-98/210 58-62.000.-/db 

10.4.1.6. Mint elôzô, de dekorfóliás fa tokkal 
és ajtólappal 60-65.000.-/db 

10.4.1.7. Farostlemez borítású, telelapos, 
12-es pallótokos ajtó zárral, kilincsgarnitúrával, 
(festhetô) (forg. PRAKTIKER, BAUMAX) 
75/210 18-25.000.-/db 
90/210 20-27.000.-/db 
100/210 36-43.000.-/db 

10.4.1.8. Rusztikus fenyô beltéri (festhetô) 
hevedertokos ajtó 
75/210 30-35.000.-/db
90/210 32-38.000.-/db 
100/210 23-30.000.-/db 
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10.5. Árnyékoló szerkezetek 
10.5.1. Szalagfüggöny szerelése tartozékokkal, 

karnissal 3.000-8000.-/m2

10.5.2. Zsalugáterek 
10.5.2.1. Alumínium zsalugáter, pórszórt felületû, 

minôségi vasalatokkal, állítható és kitámasztó elemekkel,
állítható lamellákkal 70-75.000.-/m2

10.5.2.2. Egyedi gyártású lamellás, korrózióálló, fém
árnyékoló homlokzatra szerelve: 
– karos hajtás (pl. HELLA) 

sínes megvezetésû 18-25.000.-/m2

– motoros hajtás (pl. HELLA) 48-65.000.-/m2

10.5.2.3. Fa zsalugáter fixlamellás: tokkal, 
szerelvényezéssel, lazúros vagy 
RAL színre festett
– 1,0 m2 alatt 80.000.-/m2

– 1,0 m2 felett 50-60.000.-/m2

10.5.2.4. Egyedi gyártású vásznas külsô árnyékoló
ablakra szerelve 
– karos hajtás (pl. HELLA) 25-35.000.-/m2

– motoros hajtás (pl. HELLA) 65-80.000.-/m2

10.5.3. Redônyök 
10.5.3.1. Mûanyag reluxa 12-18.000.-/m2

10.5.3.2. Mûanyag redôny (pl. ROMA) 13-20.000.-/m2

10.5.3.3. Mûanyag redônytok (pl. ROMA) 11-18.000.-/m 
10.5.3.4.1. Ablaktokra szerelt falkeresztmetszetû 

redônytok aluminium redônnyel, gurtnis 
hajtással (pl. HELLA) 32-40.000.-/m2

10.5.3.4.2. Ablaktokra szerelt falkeresztmetszetû 
redônytok aluminium redônnyel, gurtnis 
hajtással (pl. ROMA) 30-38.000.-/m2

10.5.3.5.1. Redônyszekrénybe épített 
aluminium redôny, gurtnis
hajtással (pl. HELLA) 24-28.000.-/m2

10.5.3.5.2. Redônyszekrénybe épített 
alumínium redôny, gurtnis
hajtással (pl. ROMA) 22-26.000.-/m2

10.5.3.6.1. Vakolható tokos alumínium 
redôny (pl. HELLA) 18-20.000.-/m2

10.5.3.6.2. Vakolható tokos alumínium 
redôny (pl. ROMA) 16-18.000.-/m2
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11. Lakatosszerkezetek 

Tartalmazza: az acél nyílászáró szerkezetek elhelyezését a tokkerettel, 
a kapcsolódó kiegészítô kômûves munkákkal, vasalatokkal, zárszerkezetet fehér 
mûa kilinccsel), de a fogadófelület kialakítása és a szükséges elektromos
csatlakozások kiépítése és költsége nélkül. 

11.1. Ajtók – ablakok 

11.1.1. Acél ablakok hôszigetelô üvegezéssel, 
nyíló szárnnyal 70-75.000.-/m2

11.1.2. Hôhíd-mentes, hôszigetelô üvegezésû alu ablak, 
nyíló szárnnyal (pl. Shüco Royal-54 típus) 80-83.000.-/m2

11.1.3. Beltéri acél ajtó, befoglaló tokkal, pl. 15 cm falvastagsággal, 
pl. 50×90 cm-es kivágással, de üvegezés nélkül, 
natúr felülettel 90/210 cm 80-100.000.-/db 

11.1.4. Mint elôzô tétel, de színes pórszórt felülettel
90/210 cm 120-140.000.-/db 

11.1.5. Beltéri acél ajtó, befoglaló tokkal, 15 cm-es falba, 
telelapos, natúr felülettel 90/210 cm 65-75.000.-/db 

11.1.6. Mint elôzô tétel, de színes pórt-szórt felülettel 
90/210 cm 100-120.000.-/db 

11.1.7. Acél biztonsági bejárati ajtó 12+1 pontos biztonsági zárral, 
kitekintôvel (BAUMAX xx70735) 100/210 cm 80-85.000.-/db 

11.2. Tûzgátló ajtók 

11.2.1. 30 perces tûzgátlással, natúr felülettel 
100/210 cm 72-82.000.-/db 

11.2.2. 30 perces tûzgátlással, natúr felülettel
150/210 cm 155-180.000.-/db 

11.2.3. 60 perces tûzgátlással, natúr felülettel 
100/210 cm 80-98.000.-/db 
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11.2.4. 60 perces tûzgátlással, natúr felülettel
150/210 cm 165-210.000.-/db 

11.2.5. 90 perces tûzgátlással, natúr felülettel 
100/210 cm 96-175.000.-/db 

11.2.6. 90 perces tûzgátlással, natúr felülettel
150/210 cm 188-320.000.-/db 

11.3. Garázskapuk 

11.3.1. Egyhéjú, szigetelés nélküli acélkapuk 
11.3.1.1. Kézi mûködtetésû, szekcionált-kapu, 

M-bordával Woodgrain fehér felülettel
(pl. Hörmann) 2500×2250mm 130-160.000.-/db

11.3.1.2. Motoros mûködtetésû, szekcionált-kapu,
M-bordával Woodgrain fehér felülettel
2500×2250mm 190-230.000.-/db 

11.3.1.3. Billenôs, kézi mûködtetésû kapu, 
Woodgrain felülettel 2500×2250mm 90-110.000.-/db 

11.3.1.4. Billenôs, motoros mûködtetésû kapu, 
Woodgrain felülettel 2500×2250mm 170-200.000.-/db 

11.3.1.5. Billenôs, kazettás garázsajtó kézi
mozgatással, (pl. PRAKTIKER „AMAR”) 
3000×2130mm 135.000.-/db 

11.3.2. Duplafalú, szigetelt acélkapuk
11.3.2.1. Hörmann EPU 40 (20/42) szekcionált garázskapu, 

M-bordázott, Decograin (fafóliás) aranytölgy vagy 
mahagóni színben, th.acéllemezbôl, N sínvezetéssel, 
Supra-Matic E garázskapu-mozgatóval, 
K sínnel, feltolás elleni védelemmel, 
HS4 távvezérlôvel 5000×2250mm 330-370.000.-/db 

11.3.2.2. M.e.t, de woodgrain fehér felülettel 
5000×2250mm 280-330.000.-/db 

11.3.2.3. Hörmann EPU 40 (20/42) szekcionált 
garázskapu, M-bordázott, Decograin 
(fafóliás) aranytölgy vagy mahagóni színben, 
th.acéllemezbôl, N sínvezetéssel, 
meghajtás nélkül 5000×2250mm 270-300.000.-/db 

11.3.2.4. M.e.t, de woodgrain fehér felülettel, 
N sínvezetéssel, meghajtás nélkül 
5000×2250mm 220-270.000.-/db 
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11.3.3. Mellékajtók 
11.3.3.1. Garázskapu mellékajtó szabvány méretû, 

M bordázott, Decograin felülettel 
1115×2183mm 120-130.000.-/db 

11.3.3.2. Mint elôzô tétel, de Woodgrain fehér 
felülettel 1115×2183mm 100-120.000.-/db 

11.3.3.3. Garázskapu mellékajtó egyedi méretû, 
M bordázott, Decograin felülettel 
1115×2300mm 150-160.000.-/db 

11.3.3.4. Mint elôzô tétel, de Woodgrain fehér 
felülettel 1115×2300mm 120-140.000.-/db 

11.4. Kerítések, rácsok, korlátok
Zárt szelvénybôl készített kerítések, rácsok, korlátok, 
a szükséges helyszíni hegesztéssel, vasszerkezet 
felületképzésével 1200-1500.-/kg 

12. Üvegezés

12.1. Üvegezési munkák iránydíjai 

12.1.1. Faszerkezetû nyílászárók üvegezése 
4 mm normál síküveggel 800-1.800.-/m2

12.2.2. Acélszerkezetû nyílászárók üvegezése 
4 mm normál síküveggel 1.200-2.400.-/m2

12.2.3. Portálszerkezetek üvegezése 3.200.-5.000.-/m2

12.2. Üvegek, üvegszerkezetek anyagárai 

12.2.1. Síküvegek
– 4 mm vtg. szabad méretû tábla 3.200-4.000.-/m2

12.2.2. Öntött üvegek
– 5 mm vtg., szabad méretû tábla 5.000-5.300.-/m2

12.2.3. Idomüvegek
– 6 mm vtg., egyes falú 10.000.-/m2
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12.2.4. Drótbetétes üveg
– 6 mm vtg., fehér 8.000.-8.200.-/m2

– 6 mm vtg., sárga 9.000.-9.200.-/m2

12.3. Szigetelô üvegek 

12.3.1. Hôszigetelô üvegszerkezetek 
12.3.1.1. Hagyományos float-üvegezésû, 

K=2,8 W/m2K (dB: 30, 32) 
4×12×4 mm réteg-felépítésû, 
levegôvel töltött üvegszerkezet 7.500.- 8.000.-/m2

12.3.1.2. Hôszigetelt, K = 1,3 W/m2K 
(dB: 30, 32) 4×12×4 mm réteg-felépítésû, 
energiavédô bevonattal (Low-E)
ellátott üvegszerkezet 8.500.-9.000.-/m2

12.3.1.3. Fokozott hôszigetelô K = 1,0-1,1 
W/m2K (dB: 30, 32) 4×12×4 mm réteg-
felépítésû, energiavédô bevonattal ellátott,
argongáz töltésû üvegszerkezet 10-11.000.-/m2

12.4. Biztonsági üvegszerkezetek 

12.4.1. Dobásálló üvegek (A1- A3) 13-25.000.-/m2

12.4.1.1. 2×3 mm vtg. ragasztott, két rtg. között 
biztonsági fóliával (A1) 12-15.000.-/m2

12.4.2. Áttörés-biztos üvegek (B1, B2, B3) 25-55.000.-/m2

12.4.3. Golyóálló üvegek (C1 – C5) 50-150.000.-/m2

12.4.3.1. Üvegtégla (C1 kat.) 30-40.000.-/m2

12.5. Tûzvédelmi, tûzgátló üvegek (30-60 perc tûzgátlás) 35-60.000.-/m2

13. Felületképzések 

13.1. Tapétázás-, festés- mázolás 
A tételek ára egyszerû fal ill. fafelületek felületképzésére vonatkoznak, 
és átlagos belmagasságra. A tétel tartalma: 
– falfelület elôkészítés: egyszeri felületsimítás (glettelés), csiszolással,
– festés: elôkészített (glettelt) felületre mészfestés három,

festés két rétegben készítve, fehér ill. alapszínben, 
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– tapétázások: elôkészített (glettelt) felület mélyalapozása, tapéta 
vagy üvegszövet ragasztása, kétszeri fehér diszperzit festéssel 

– mázolási munkák: alap-, fedô és zománcréteggel 

13.1.1. Falfelület elôkészítése
13.1.1.1. Gipszes simítás 250-300.-/m2 50-50% 
13.1.1.2. Mûanyag kötésû simítóanyaggal 500-600.-/m2

13.1.1.3. Diszperziós kötésû simítóanyaggal 400-500.-/m2 55-45% 
13.1.1.4. Nagyszilárdságú gipszes vakolattal 

(pl. Rigips) 1.300-1.400.-/m2 40-60% 

13.1.2. Falfestések 
13.1.2.1. Mészfestés, hagyományos 

mészfestéssel 300-400.-/m2 30-70% 
13.1.2.2. Mészfestés, bio-mész falfestékkel 400-450.-/m2

13.1.2.3. Mûanyag diszperziós falfestés 
(pl. Diszperzit, Héra, Jupol) 450-600.-/m2

13.1.3. Tapétázások 
13.1.3.1. Tapétázás habosított tapétával 1.000-1.200.-/m2

13.1.3.2. Tapétázás fûrészporos tapétával 
kétszeri fehér diszperziós festéssel 1.100-1.300.-/m2

13.1.3.3. Tapétázás folyékony tapétakeverékkel 
(pl. Asama Wall) 1.900-2.000.-/m2 70-30%

13.1.3.4. Tapétázás folyékony, textilhatású 
tapétakeverékkel 2.800-3.500.-/m2

13.1.3.5. Tapétázás üvegszövet bevonati rendszerrel 
(Waltex 3000 üvegfátyol) 1.300-1.500.-/m2

13.1.3.6. Tapétázás üvegszövet bevonati rendszerrel 
(Waltex 4500 ü. szövet) 1.500-1.600.-/m2

13.1.3.7. Tapétázás üvegszövet bevonati rendszerrel 
(Tassoglas ü. f) 1.100-1.300.-/m2

13.1.3.8. Tapétázás üvegszövet bevonati rendszerrel 
(Tassoglas G140 ü. sz) 1.400-1.600.-/m2

13.1.3.9. Tapétázás üvegszövet bevonati rendszerrel 
(Caparol C1100 latex festéssel) 2.000-2.300.-/m2

13.1.4. Mázolási munkák
13.1.4.1. Fafelületek elôkészítése: simító tapaszolás 

(pl.Trinát mestertapasz) 500-600.-/m2 50-50% 
13.1.4.2. Fa nyílászárók alap-, fedô- zománcfestése 

(pl. Trinát festékkel) 1.500-1.700.-/m2 40-60% 
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13.1.4.3. Külsô fafelületek lazúrozása 
két rétegben 700-800.-/m2 40-60% 

13.1.4.4. Csôvezetékek alap-, fedô-, zománcfestése 
(pl. Trinát) NA 80-ig 600-800.-/m 20-80% 

13.2. Homlokzatfestés

13.2.1. Mélyalapozás egy rétegben, vakolt felületen 
(pl. Cehalin) 600-800.-/m2

13.2.2. Festés két rt-ben, vakolaton diszperziós festéssel 
pl. Dryvit, Modakril 1.100-1.300.-/m2

13.2.3. Homlokzatfestés akryl kötôanyagú festékkel 
(pl. Cehalin) 1.300-1.500.-/m2

13.2.4. Uniszil szilikon kötôanyagú homlokzatfesték 
bevonat, mélyalapozással 2.000-2.300.-/m2

14. Hô-, hang- és vízszigetelések 

14.1 Hô és hangszigetelések 

14.1.1. Magas tetôk, tetôtér-beépítések
14.1.1.1. Polisztirol lemezzel

Nikecell /szarufák között/ 
TA EPS70,TA EPS70, 100-120 mm 2.500-3.000.-/m2 80-20%
Nikecell /szarufák felett/ NC150, 
NC200 100 mm 3.300-3.600.-/m2

Nikecell /tetô alatt/ NC70 30 mm 1.200-1.400.-/m2

14.1.1.2. Kôzetgyapot lemezzel ROCKWOOL 
Deltarock éklemez /szarufák között/
100-150 mm 1.700-2.300.-/m2

ROCKWOOL AIRROCK LD
/kiegészítô hôsz. lemez/ 30 mm 900.-/m2

ROCKWOOL MULTIROCK PLUS 50 mm 1.200.-/m2

ROCKWOOL DACHROCK 2×100 mm 6.800.-/m2

ROCKWOOL RP-V 40 mm 1.100.-/m2
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14.1.1.3. Üveggyapot lemezzel
ISOVER Uniroll, THERWOOLIN 
Therwoo-Roll 100-200 mm 1.800-2.500.-/m2

URSA Glaswool ELF 120/60 890.-/m2

URSA Glaswool MTF 50 mm 950-1.100.-/m2

URSA Glaswool MTF 100 mm 1.600-1.800.-/m2

14.1.1.4. BACHL tecta-PUR 024 80 mm 6.500-6.700.-/m2

BACHL tecta-PUR Polymer 80 mm 6.700-7.000.-/m2

14.1.2. Falak, födémek
14.1.2.1. Polisztirol lemezzel

Nikecell NC30 /falban, födém alján/ 
100 mm 2.200.-/m2

Nikecell LH szegélyelemmel, techn.f.val 
22 mm 1.300.-/m2

14.1.2.2. Kôzetgyapot lemezzel 
TOPLAN R100 100 mm 2.900.-/m2

ROCKWOOL Multirock Plus 1 rtg-ben
120-140 mm 1.700-2.000.-/m2

ROCKWOOL Multirock Plus 2 rtg-ben
2×80, 2×100 mm 2.600-3.000.-/m2

14.1.2.3. Üveggyapot lemezzel
URSA Glaswool TL-TK 22 mm 1.000-1.300.-/m2

URSA Glaswool TL-TT 25 mm 2.000-2.200.-/m2

URSA Glaswool GF 30 mm 700-900.-/m2

14.1.2.4. BACHL PIR 028/030 üveg fá tyol
20 mm 1.700-1.900.-/m2

14.1.3. Ta laj jal érintkezô szer ke ze tek
14.1.3.1. Po lisz ti rol le mez zel (Perimeter, Styrodur) 

40-50 mm 2.400 -2.600.-/m2

14.1.4. Lapostetôk hô és hang szi ge te lé se 
14.1.4.1. Po lisz ti rol le mez zel: Nikecell NC (EPS)100 

100 mm 3.800.-/m2

14.1.4.2. Kôzetgyapot le mez zel: ROCKWOOL Dachrock 
2×50, 2×60 mm 4.300-4.600.-/m2

2×70, 2×80 mm 5.400-5.900.-/m2

14.1.5. Homlokzat-szigetelés 75-25% 
14.1.5.1. Polisztirol lemezzel Nikecell NC EPS 70 

50 – 80 mm 1.900-2.400.-/m2
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14.1.5.2. Kôzetgyapot lemezzel 
ROCKWOOL Fixrock 
50 – 100 mm 2.000-2.600.-/m2

ROCKWOOL Fixrock (kéthéjú falszerkezethez)
50 – 100 mm 2.800-3.400.-/m2

ROCKWOOL RP-PT /vakolható/
50-80 mm 2.000-2.500.-/m2

14.1.5.3. Üveggyapot lemezzel 
(ISOVER,THERWOOLIN) 50 mm 2.100-2.300.-/m2

URSA Glaswool HF-HL 50 mm 1.300-1.500.-/m2

URSA Glaswool HF-HL 80 mm 1.900-2.200.-/m2

14.1.5.4. BACHL EPS 80H 50 mm 1.600-1.700.-/m2

14.1.6. TEGOTHERM zártcellás (XPS) hôszigetelés 
30-100 mm vastagságban 42.000.-/m3

14.2. Víz elleni szigetelések 
A tételek tartalmazzák a felület elôkészítô (portalanítás, kellôsítés) munkákat, és
a szigetelô réteg rögzítését. 

14.2.1. Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés 
14.2.1.1. Lemez-szigeteléssel

Egyrétegû bitumenes 
csupaszlemezzel 800-1.000.-/m2

Kétrétegû bitumenes 
csupaszlemezzel 1.600-1.800./m2

Hegeszthetô oxidbitum. lemezzel 
1 rétegben GV-4 1.300-1.500.-/m2

Hegeszthetô oxidbitum., üf. hordozórétegû lemezzel 
1 rétegben (pl. Villox típusból) 1.100-1.300.-/m2

14.2.1.2. Kent szigeteléssel 2 rétegben 
Bitumen emulzióval (pl.Sika) 800-1.000.-/m2

Szálerôsítéses bit. emulzióval 1.600-1.800.-/m2

Bitumennel (pl. Bitulax) 2.200-2.500.-/m2

14.2.2. Talajvíznyomás elleni szigetelés
14.2.2.1. Bitumenes (pl. P 333-Cs) 

csupaszlemezzel, 4 rétegben 3.000-3.300.-/m2

14.2.2.2. Üvegszállal erôsített poliészter 
(pl.G-3) lemezzel, 2 rétegben 2.600-3.100.-/m2

14.2.2.3. Modifikált bitumenes lemez
TEGOLA SAFETY P3 O fok, 
2 rétegben 2.200-2.400.-/m2
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14.2.2.4. Pretrufe szigetelôlemezzel 5.000.-/m2

14.2.3. Üzemi víz elleni szigetelés 
14.2.3.1. Bitumenes csupaszlemezzel, 

3 rétegben 2.400-2.800.-/m2

14.2.3.2. Polimer-bitumenes lemezzel: 
4 mm vtg elalsztomer 1.600-1.900.-/m2 lemezzel 

14.2.3.3. Poliészterfátyol (SBS) hordozórétegû 
bitumenes 1.900-2.300.-/m2 lemezzel 

14.2.3.4. Üvegszállal erôsített modifikált 
bitumenes lemezzel 1.800-2.100.-/m2

14.2.3.5. Geo-textília szigetelés alá 300-350.-/m2

14.2.4. Csapadékvíz elleni szigetelés
14.2.4.1. Ragasztható lemezszigetelés

– Bitumenes fedéllemezzel 
(1 rétegben) 1.300-1.500.-/m2

– Bituthen mûanyag szigetelô lemezzel 
(1 rétegben) 2.300-2.600.-/m2

14.2.4.2. Párazáró lemezek pl. 
– 4 mm vtg (alufólia, alufólia + üf. betétes) 

lemez 1.500-1.700.-/m2

– üf. hordozórétegû lemez 
(pl. VILLOX O-V 3000 F/K) 1.400-1.500.-/m2

– oxidbitumenes, alumínium betétes 
OAL+V4 1.300-1.400.-/m2

14.2.4.3. Hegeszthetô bitumenes lemezszigetelések 
– kétrétegû hegeszthetô vastaglemez szigetelés 

(GV-4+GV4,5) 2.500-2.800.-/m2

– oxidbit.szigetelôlemez (alsó rtg) 4mm vtg. 
DUNABIT 1.200-1.400.-/m2

– oxidbit.szigetelô zárólemez 
(pl. Plastovill P-PV4 S/K,
VILLAS EPV4 S/K) 1.800-2.000.-/m2

14.2.4.4. Lepelszigetelés EPDM 1,2 mm ragasztott 
rögzítéssel 3.000-3.500.-/m2

14.2.5. Felületszivárgók 
14.2.5.1. Szerelôbeton és/vagy szigetelésvédô fal helyett pl. 

– TEFOND-PLUSZ (300 KN/m2) 
domborlemez 700-750.-/m2

– HAMNAP (160 KN/m2) domborlemez 700-750.-/m2
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– DELTA-MS-500/8 mm 800-850.-/m2

– ISOSTUD (200 kN/m2) 500-550.-/m2

14.2.6. Lapos tetôk együttes hô és vízszigetelése 
14.2.6.1. ELASTOPOR-H poliuretán hab szórásával 

5 cm vastagságban, új tetôk esetén, 
UV bevonat nélkül 5.200-5.400.-/m2

14.2.6.2. ELASTOPOR-H poliuretán hab szórásával 
5 cm vastagságban, új tetôk esetén,
DEITERMANN Flexoplast DW UV 
védôbevonattal 7.900-8.000.-/m2

14.2.6.3. Mint elôzô tétel, tetô felújításkor 
a régi rétegrend meghagyásával 
3,5 cm vastagságban 6.600-7000.-/m2

14.2.6.4. Ferde tetôk együttes hô és vízszigetelése 
belülrôl, bármilyen héjazat esetén, 
ELASTOPOR-H poliuretán hab szórásával, 
5 cm vastagságban 5.200-5.400.-/m2

14.2.6.5. Betonfödém egyrétegû szigetelése
párazáró réteggel, 4mm oxidbitumenes 
(pl. OAL+V4), 8 cm vastag lépésálló poliuretán 
hôszigetelô lemezzel, EPV 5,5 S/D 
palazúzalékos 4.200-5.000.-/m2

14.2.6.6. Betonfödém kétrétegû szigetelése: 
párazáró réteggel, oxidbitumenes (pl. OAL+V4), 
8 cm vastag lépésálló poliuretán hôszigetelô 
lemezzel, EO-G4 F/K + EPV4 S/K 
záró réteggel 6.800-7.200.-/m2

14.3. Utólagos falszigetelések

14.3.1. ISOMETAL fémlemez szigetelés, sajtolással, 
járulékos munkák nélkül
14.9.1.1. 25 cm vtg. falvastagságig 15.000.-/fm
14.9.1.2. 50 cm vtg. falvastagságig 30.000.-/m

14.3.2. Falátvágásos szigetelés, szigetelôlemez 
beépítésével, ékrendszer és kitöltô anyaggal 
14.9.2.1. 40 cm falvastagságig /téglafalazattal/ 22.000.-/fm 
14.9.2.2. 80 cm falvastagságig 29.000.-/fm 
14.9.2.3. 130 cm falvastagságig 40.000.-/fm
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14.3.3. HIO-technológiával végzett utólagos falszigetelés fél merev,
bordázott, önhordó lemezekkel, cement alapú polimer masszával
injektálva ki a fal teljes keresztmetszetében
14.3.3.1. téglafal

1. 40 cm-es falvastagság 18.490.-/m
2. 80 cm-es falvastagság 40.920.-/m
3. 160 cm-es falvastagság 93.260.-/m
4. 320 cm-es falvastagság 302.670.-/m 

14.3.3.2. kôfal
1. 60 cm-es falvastagság 24.050.-/m 
2. 80 cm-es falvastagság 53.200.-/m 
3. 160 cm-es falvastagság 121.225.-/m 
4. 320 cm-es falvastagság 393.480.-/m

15. Kiegészítô tételek

A tétel tartalmazza: 
– a bontáshoz szükséges építési segédszerkezeteket, 
– a tételben meghatározott szerkezet/szerkezeti rész bontását, a törmelék

továbbmozgatását, konténeres elszállítást, 15-20 km-ig, lerakóhelyi díjat, 
belsô anyagmozgatást. 

15.1. Épület romba bontása az építési sorrenddel ellentétes sorrendben 

15.1.1. Hagyományos szerkezetû, maximum kétszintes 
épület 1.200-2.000.-/légm3

15.1.2. Hagyományos szerkezetû, három vagy több szintes 
épület 1.500-2.500.-/légm3

15.2. Falazatok bontása 

15.2.1. Teherhordó és kitöltô falazat bontása,
téglafalazat 9.500-10.000.-/m3

15.2.2. Teherhordó és kitöltô falazat, falazóblokkból 
vagy falazó elembôl 6.000-6.500.-/m3

15.2.3. Teherhordó és kitöltô falazat, vegyes falazat 7.000-8.000.-/m3

15.2.4. Téglaszerkezetû pillérek, kémények, oszlopok 11-13.000.-/m3
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15.2.5. Szellôzôk 4.800.-/m3

15.2.6. Elôre gyártott elembôl készült kémények 7.900.-/m3

15.2.7. Válaszfalak bontása kis- és nagyméretû téglából 1.600.-/m2

15.2.8. Válaszfalak bontása blokk- és válaszfaltéglából 1.200.-/m2

15.3. Tetôszerkezet bontása 

15.3.1. Ácsszerkezet bontása lécezéssel deszkázattal 2.500.-/m2

15.3.2. Tetôfedések bontása tartozékokkal, 
bádogos szerkezetekkel 900.-/m2

15.4. Vakolatok leverése oldalfalról vagy homlokzatról 600-1.000.-/m2

15.5. Burkolatok bontása

15.5.1. Padlóburkolatok (kôlap) bontása 800-900.-/m2

15.5.2. Falburkolatok (csempe, mozaik, kerámia) 1.000-1.500.-/m2

15.5.3. Parkettaburkolat 800-1.100.-/m2

15.5.4. Aljzatbeton bontása 10 cm-ig 1.800-2.000.-/m2

15.6. Beton-, vasbeton szerkezetek bontása 19-25.000.-/m3

15.7. Nyílászárók bontása 

15.7.1. Faszerkezetû ajtó, ablak vagy kapu 1.200.-/m2

15.7.2. Fémszerkezetû ajtó, ablak vagy kapu 2.000.-/m2

15.8. Festés-mázolás elôtti felületkészítés 

15.8.1. Festék lekaparása falfelületrôl 300-400.-/m2

15.8.2. Festék eltávolítása fafelületrôl leégetéssel 
vagy marással 1.000-1.500.-/m2

15.8.3. Festék eltávolítása fémfelületekrôl 500-700.-/m2
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16. Felújítási munkák

16.1. Iparosított technológiával épült, (63 lakásos, 3200 m2 lakásterületû) 
lakóépület energiatakarékos felújítása, korszerûsítése, 
homlokzati nyílászárók cseréjével, fûtéskorszerûsítéssel, 
utólagos homlokzatszigeteléssel 

16.1.1. Homlokzati nyílászárók cseréje, mûanyag tok 
és szárnyszerkezetû, hôszigetelt üvegezésû (1,1 W/m2K), 
nyílászárók cseréje a bontási munkák elvégzésével, 
járulékos munkákkal. Külsô-belsô párkánnyal,
kompletten felszerelve, felnyíló-bukó kivitelben
(175 db, 450 m2=22 000 000.-:3200 m2) 7 000.-/lakásm2

16.1.2. Fûtéskorszerûsítés, fûtésszerelés a berendezési tárgyak
és szerelvények leszerelésével. Acl. lapradiátor 
elhelyezése tartókkal, bekötéssel, sima illetve konvektor típus, 
2 soros, 1600 mm-ig: DUNAFERR LUX-UNI DK-22 600×1400 mm, 
valamint 600-1000 mm méretben. Szerelvényekkel, 
HERTZ típusú, egyenes kivitelû termosztát szeleptesttel, 
MINOMÉTER 6. fûtési költségmegosztó elhelyezésével, 
beszabályozással, tervezéssel
(214 db=10 000 000.- : 3200 m2) 3 100.-/lakásm2

16.1.3. Homlokzat utólagos hôszigetelése 10 cm vtg. polisztirol
(Nikecell) hôszigetelô lemezzel, dörzsvakolattal, állványozási
és járulékos munkáival 
(2500 m2=25 000 000.- : 3200 m2) 7 900.-/lakásm2

18 000.-/lakásm2
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III/2.

ÉPÜLETGÉPÉSZET

1-4 alfejezetekre
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1. Víz- és csatornaszerelés

1.1. Csôszerelések 
Tartalmazza: víz-, lefolyó és belsô csatornavezetékek szerelését 
elágazásokkal, 45-55% idomokkal, tartozékokkal, kiegészítô 
kômûves munkákkal (horonyvéséssel helyreállítással), csôtartókkal, 
szükség szerinti csôszigeteléssel, nyomás- ill. tömörségi próbával, 
vezetékhálózat fertôtlenítését, mintavételeket, használatbavételi 
engedélyeket. 

1.1.1. Mûanyag bevonatos, félkemény rézcsô szerelése
1.1.1.1. átmérô 18 mm-ig 2.800-3.200.-/m 
1.1.1.2. átmérô 20-28 mm-ig 3.000-3.500.-/m 

1.1.2. Horganyzott acélcsôbôl
1.1.2.1. átmérô 1/2”-3/4” 2.600.-/m 
1.1.2.2. átmérô 1”- 5/4 4.000.-/m 
1.1.2.3. átmérô 6/4” 2 1/2” 5.000.-/m 
1.1.2.4. átmérô 3” 6.700.-/m 

1.1.3. Térhálósított polietiléncsôbôl (pl. REHAU VPE) 
1.1.3.1. átmérô 16-20 mm 2.000-2.400.-/m 
1.1.3.2. átmérô 25 mm 2.400-2.800.-/m 
1.1.3.3. átmérô 32 mm 2.900-3.500.-/m 

1.1.4. Lefolyóvezeték szerelése
1.1.4.1. PVC KAGL csôbôl, átmérô 63 mm-ig 3.000-3.500.-/m 
1.1.4.2. PVC KAGL csôbôl, átmérô 100 mm-ig 4.500-5.000.-/m 
1.1.4.3. PVC KGEM csôbôl, átmérô 110 mm 3.500-4.000.-/m 
1.1.4.4. PVC KGEM csôbôl, átmérô 125 mm 4.000-4.400.-/m 
1.1.4.5. PVC KGEM csôbôl, átmérô 160 mm 4.700-5.000.-/m 

1.2. Berendezési tárgyak 
Tartalmazza: berendezési tárgyak felszerelését a szükséges 
szerelvények 70-30% /csaptelep, fali-korong, sarokszelep, bûzelzáró/
beépítésével, kiegészítô kômûves munkákkal, szükség szerinti próbákkal.
(Szaniterek: Alföld típus, csaptelepek: MOFÉM gyártmány) 

1.2.1. Mosdók, mosogatók 
1.2.1.1. Mosdó, egykaros csaptelep, 

hideg-meleg vízre 38-43.000.-/db
1.2.1.2. Mosdó hideg-meleg vízre és kádtöltésre 39-41.000.-/db
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1.2.1.3. Kézmosó, hideg-meleg vizes 
szerelvénnyel 30-35.000.-/db

1.2.1.4. Falikút, zománcozott acéllemezbôl, 
hideg-meleg vízre 18-25.000.-/db 

1.2.1.5. Egymedencés, zománcozott vagy 
rm. acél mosogató 20-27.000.-/db 

1.2.1.6. Csepegtetôtálcás, zom. vagy 
rm. acéllemez mosogató 25-31.000.-/db 

1.2.1.7. Kétmedencés rozsdamentes 
acéllemez mosogató 31-38.000.-/db 

1.2.2. WC-berendezések 
1.2.2.1. Monoblokkos fehér WC-csésze 

fp. öblítô tartállyal, kompletten 40-44.000.-/db 
1.2.2.2. Nyomógombos WC-berendezés, 

hátsó kiömlésû 46.000.-/db 
1.2.2.3. GEBERIT v. GROHE falba építhetô 

WC tartály rozsdamentes nyomólappal, 
függesztett kivitelû 76-80.000.-/klt 

1.2.2.4. Mint elôzô tétel, de import berendezési 
tárggyal, kompletten szerelve 95-100.000.-/klt 

1.2.2.5. Bidé-berendezés félporcelán csészével 50.000.-/db 

1.2.3. Kádak – zuhanyzók 
1.2.3.1. Beépített acéllemez zománcozott fürdôkád, 

fehér, 170 cm 50-60.000.-/db 
1.2.3.2. Zománcozott acéllemez zuhanytál, 

800×800 mm 35-42.000.-/db 
1.2.3.3. Zománcozott acéllemez zuhanytál, 800×800 mm 

két oldalon mûanyag zuhanykabinnal 
(pl. Ravak minôség) beépítve 100.000.-/db 

1.2.4. Kerekes székkel közlekedôk részére speciális WC, 
mosdó, kapaszkodó kialakítása 380-520.000.-/db 
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1.3. Szerelvények (csak anyagárak!)

1.3.1. Csaptelepek 
1.3.1.1. Kádtöltô csaptelepek 

– fali tartóval, kézi zuhannyal, gégecsôvel 
pl. MOFÉM Eco Trend 15.200.-/db 

– fali tartóval, kézi zuhannyal, gégecsôvel 
pl. MOFÉM Inka 12.800.-/db 

– fali tartóval, kézi zuhannyal, gégecsôvel 
pl. MOFÉM Eco 11.500.-/db 

– forgatható fali tartóval kerámiás felsôrésszel, 
zuhanyvillával pl. MOFÉM Treff 15.700.-/db 

1.3.1.2. Zuhany csaptelepek
– fali tartóval, kézi zuhannyal, gégecsôvel 

pl. MOFÉM Eco Trend 13.200.-/db 
– fali tartóval, kézi zuhannyal, gégecsôvel 

pl. MOFÉM Inka 10.500.-/db 
– fali tartóval, kézi zuhannyal, gégecsôvel 

pl. MOFÉM Mambo-5 8.100.-/db 
– süllyesztett zuhany csaptelep, forgatható 

fali zuhanyfejjel pl. Eco Trend 16.700.-/db 
1.3.1.3. Mosdó csaptelepek

– fém leeresztô szeleppel, 
pl. MOFÉM Eco Trend 11.800.-/db 

– fém leeresztô szeleppel, 
pl. MOFÉM Inka 8.800.-/db 

– fém leeresztô szeleppel, 
pl. MOFÉM Mambo-5 7.800.-/db 

– kerámiás felsôrésszel, öntött kifolyócsôvel, 
fém leeresztô szeleppel, flexibilis bekötôcsôvel 
pl. MOFÉM Treff 13.800.-/db 

– infra érzékelôs álló csaptelep, flexibilis 
bekötôcsôvel, lithium akkumulátorral, 
pl. MOFÉM Elektra 60.000.-/db 

– infra érzékelôs fali csaptelep, lithium 
akkumulátorral, lithium akkumulátorral, 
pl. MOFÉM Elektra típusú 77.500.-/db 
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1.3.1.4. Bidé csaptelepek, vizelde öblítôk
– fém leeresztô szeleppel, flexibilis 

bekötôcsôvel, pl. Eco Trend pl. Eco Trend 14.100.-/db 
– fém leeresztô szeleppel, flexibilis 

bekötôcsôvel, pl. Inka 10.500.-/db 
– fém leeresztô szeleppel, 

pl. MOFÉM Mambo-5 8.000.-/db 
– infra érzékelôs vizelde öblítô lithium 

akkumulátorral, pl. Elektra típus 53.500.-/db 
– infra érzékelôs vizelde öblítô, 

beépített – egyedi 65.000.-/db 
– infra érzékelôs vizelde öblítô, 

beépített – vandálbiztos 70.000.-/db 
1.3.1.5. Mosogató csaptelepek

– álló vagy fali mosogató csaptelep, 
kifolyócsôvel, pl. Eco Trend 13.600.-/db 

2. Fûtésszerelés

2.1. Csôvezeték-szerelés
Tartalmazza: a fûtési csôvezeték szerelést tartókkal, idomokkal, 
csatlakozókkal, falon kívül vagy horonyba szerelve, kiegészítô 
kômûves munkákkal (horonyvéséssel helyreállítással), 
szükség szerinti csôszigeteléssel, szakaszos nyomáspróbával.

2.1.1. Fekete acélcsô fûtési vezeték szerelése
2.1.1.1. 1/2”-3/4” (NA 15 –NA 20) 2.800-3.200.-/m
2.1.1.2. 1” (NA 25) 3.400-3.700.-/m
2.1.1.3. 1 1/4” – 1 1/2” (NA 32 – NA 40) 3.800-4.200.-/m
2.1.1.4. 2” (NA 50) 4.500-4.800.-/m

2.1.2. Vörösréz csôszerelés lágy vagy félkemény kivitelû rézcsôbôl 
2.1.2.1. 15 mm–18 mm (NA 12 – NA 15) 1.700-2.000.-/m 
2.1.2.2. 22 mm (NA 20) 2.000-2.400.-/m 

2.1.3. Padlófûtési csôvezeték szerelése acélhálóra, 
hô és lépéshangszigetelô lemezzel, 6 bar nyomásra, 90 C°
2.1.3.1. REHAU RAUTHERM S 20×2.0 mm, 

0.10 m sortávolsággal 11-12.000.-/m2

2.1.3.2. REHAU RAUTHERM S 20×2.0 mm, 
0.20 m sortávolsággal 8-9.000.-/m2
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2.1.4. Mûanyag fûtési csôvezeték szerelése 10 bar, 70 C°
2.1.4.1. REHAU RAUTITAN flex csô 16 mm 1.000-1.400.-/m 
2.1.4.2. REHAU RAUTITAN flex csô 20 mm 1.300-1.800.-/m 
2.1.4.3. REHAU RAUTITAN flex csô 25 mm 1.800-2.200.-/m 
2.1.4.4. REHAU RAUTITAN flex csô 32 mm 2.300-2.600.-/m 

2.2. Fûtôtestek
A tételek tartalmazzák a radiátorok felszerelését tartozékokkal, 
szerelvényekkel, a rendszer beszabályozásával, beüzemelésével. 

2.2.1. Öntöttvas radiátorok (festés-mázolási munkával)
2.2.1.1. 500 mm magas 5-10 tag között 5.000.-/tag
2.2.1.2. 900 mm magas 5-10 tag között 5.700.-/tag

2.2.2. Acéllemez lapradiátorok
2.2.2.1. 500 W teljesítmény 15–17.000.-/db
2.2.2.2. 800 W teljesítmény 18–20.000.-/db
2.2.2.3. 1000 W teljesítmény 21–25.000.-/db
2.2.2.4. 1200 W teljesítmény 22–26.000.-/db
2.2.2.5. 2500 W teljesítmény 32–38.000.-/db
2.2.2.6. 3200 W teljesítmény 39–44.000.-/db

2.2.3. Alumínium radiátorok
2.2.3.1. 750 W teljesítmény 28-30.000.-/db
2.2.3.2. 1200 W teljesítmény 33-45.000.-/db
2.2.3.3. 1500 W teljesítmény 47-54.000.-/db
2.2.3.4. 2000 W teljesítmény 60-70.000.-/db
2.2.3.5. 2500 W teljesítmény 67-75.000.-/db
2.2.3.6. 3200 W teljesítmény 80-88.000.-/db

2.2.4. Csôradiátorok 
2.2.4.1. Csôradiátor fûtôbetéttel (pl.FHL Mistral)

1220×500 mm, 680W 27-30.000.-/db 
2.2.4.2. Csôradiátor fûtôbetéttel 

1220×620 mm, 850W 30-34.000.-/db 

2.3. Gázkonvektorok
Tartalmazza: felszerelést, kéménybe kötött kivitelben, fogyasztói vezetékkel,
szerelvényekkel, tartozékokkal, kéménybéleléssel, a kapcsolódó kômûves
munkákkal, beszabályozva, üzempróbával együtt. 

2.3.1. FÉG gyártmányú, 3 kW telj. 135.000.-/db 
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2.3.2. FÉG gyártmányú, 4 kW telj. 160.000.-/db 

2.3.3. FÉG gyártmányú, 7 kW telj. 190.000.-/db 

2.4. Kazánok 90-10% 

2.4.1. Fali gázkazán felszerelése atmoszférikus gázégôvel,
beépített fûtési keringtetô szivattyúval, hôfokszabályozóval,
kéménybéleléssel, elzáró szerelvénnyel, fogyasztói gázvezetékkel,
kompletten felszerelve, hazai gyártmányokból
2.4.1.1. TERMOFÉG C-12 H 280.000.-/db
2.4.1.2. TERMOFÉG C-18 H 330.000.-/db
2.4.1.3. TERMOFÉG C-24 H 380.000.-/db
2.4.1.4. TERMOFÉG C-36 H 500.000.-/db

2.4.2. Fali kombi gázkazán felszerelése atmoszférikus gázégôvel,
fûtési meleg víz és használati meleg víz készítésére,
beépített fûtési keringtetô szivattyúval, hôfokszabályozóval,
szoba termosztáttal, elzáró szerelvénnyel, fogyasztói 
gázvezetékkel, füstcsôvel, kémény béleléssel, kompletten 
felszerelve, beüzemelve 
2.4.2.1. 18 kW fûtési hô-teljesítményre 350-400.000.-/db 
2.4.2.2. 24 kW fûtési hô-teljesítményre 500.000.-/db 
2.4.2.3. 30 kW fûtési hô-teljesítményre 650.000.-/db 

2.4.3. Kondenzációs fali gázkazán felszerelése gázégôvel, 
fûtési meleg víz és használati meleg víz készítésére, 
keringtetô szivattyúval, szabályozó és biztonsági 
szerelvényekkel, fogyasztói gázvezetékkel, kompletten 
felszerelve, beüzemelve 
2.4.3.1. 18 kW fûtési hô-teljesítményre 800-900.000.-/db 
2.4.3.2. 24 kW fûtési hô-teljesítményre 900-950.000.-/db 
2.4.3.3. 29 kW fûtési hô-teljesítményre 1000-1.200.000.-/db 
2.4.3.4. 60 kW fûtési hô-teljesítményre 1.500.000.-/db 

2.4.4. Tetôtéri gázkazán felszerelése atmoszférikus gázégôvel,
modulokból összeállítva, tágulási tartállyal, fogyasztói
gázvezetékkel, vízlágyítóval, szerelvényekkel, hôszigetelt
kéménnyel, kompletten felszerelve 
2.4.3.1. 105 kW névleges hô-teljesítményre 6.000.000.-/db 
2.4.3.2. 210 kW névleges hô-teljesítményre 7.400.000.-/db 
2.4.3.3. 420 kW névleges hô-teljesítményre 9.300.000.-/db 
2.4.3.4. 630 kW névleges hô-teljesítményre 11.000.000.-/db 
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3. Klímaszerelés

SPLIT rendszerû, illetve MULTISPLIT rendszerû, helyi klimatizáló készülék, 
lakó és irodai környezetben, kültéri kondenzátorral és beltéri hûtôegységgel, 
csôvezetékkel, automatikával felszerelve, CIAT, AIERWELL,
vagy azzal egyenértékû gyártmány. 

3.1. Fali készülékek 

3.1.1. 1 db beltéri egységgel, 3 kW hûtôteljesítménnyel 220.000.-/db 95-5% 

3.1.2. 2 db beltéri egységgel, 6 kW hûtôteljesítménnyel 380.000.-/db 

3.1.3. 4 db beltéri egységgel, 6-8 kW hûtôteljesítménnyel 800.000.-/db 

4. Szellôzés szerelés

4.1. Tetôventilátor szerelése, V = 1000 m3/h, szellôzôvezeték 
kiépítésével 1.070.000.-/db 90-10% 

4.2. Tetôventilátor szerelése, V = 600 m3/h, mellékcsatornás 
szellôzôvezeték kiépítésével 663.000.-/db 90-10% 

4.3. Helyiségelszívó ventilátor szerelése, V = 150 m3/h, 
SPICO légcsatorna kiépítésével 395.000.-/db 90-10% 

4.4. Helyiségelszívó ventilátor WC, fürdô, kamra szellôztetésére:
V=100 m3/h, légszeleppel (egyedi szellôzô) 
elektromos vezérléssel 40.000.-/db 93-7% 

4.5. Helyiségelszívó ventilátor WC, fürdô, kamra szellôztetésére:
V=100 m3/h, légszeleppel (többlakásos épületben csôvezetékkel)
elektromos vezérléssel 65.000.-/lakás 93-7%
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III/3.

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG

1-7 alfejezetekre
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1. Kábelek, vezetékek 

1.1. Kisfeszültségû, három-erû földkábel szerelése épületen belül, tartozékokkal,
tartókkal, bilincsekkel, SZAMKAM, vagy ezzel egyenértékû típus, falon kívül
szerelve

1.1.1. 3×25/25 mm2 3.500.-/m 

1.2.2. 3×95/95 mm2 5.200.-/m 

1.2.3. 3×150/150 mm2 7.400.-/m 

1.2. Erôátviteli kábel szerelése 1000 V névleges feszültségre, vr. (vörösréz) 
vezetôvel, mûanyag érszigeteléssel, tartozékokkal felszerelve, SZRMtKVM-J 

1.2.1. 19×1,5 mm2 keresztmetszettel 2.800.-/m 

1.2.2. 10×2,5 mm2 keresztmetszettel 2.600.-/m 

1.2.3. 7×4 mm2 keresztmetszettel 2.300.-/m 

1.2.4. 5×6 mm2 keresztmetszettel 2.000.-/m 

1.3. MT 380 V tip. vagy ezzel egyenértékû mûanyag szigetelésû
vezeték szerelése vr. vezetôvel 
1. 3×1,5 mm2 érkeresztmetszettel 1.500.-/m 
2. 3×2,5 mm2 érkeresztmetszettel 1.800.-/m 
3. 5×4 mm2 érkeresztmetszettel 2.000.-/m 

1.4. MM fal, 1 kV –os kettôs mûanyag szigetelésû vezeték,
vakolatba süllyesztve 
1. 2×1,5 mm2 érkeresztmetszettel 400.-/m 
2. 2×2,5 mm2 érkeresztmetszettel 450.-/m 
3. 3×2,5 mm2 érkeresztmetszettel 500.-/m 

1.5. Falba süllyesztett, Mü III j. vékonyfalú mûanyag védôcsôbe húzott M-1 kV-os 
vr. vezeték tartozékokkal, horonyvéséssel és összes munkájával együtt 
1. 3×1,5 mm2/átm. 11 1.200.-/m 
2. 5×2,5 mm2/átm. 16 1.400.-/m 
3. 5×4 mm2/átm. 23 2.000.-/m 
4. 5×6 mm2/átm. 23 2.300.-/m 
5. 5×10 mm2/átm. 29 3.000.-/m 
6. 5×25 mm2/átm. 36 4.400.-/m 
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1.6. Falon kívül szerelt kétrészes mûanyag védôcsatornába húzott 
M-1 kV-os szigetelt vezeték, tartozékokkal, összes munkájával együtt 
1. 3×1,5 mm2/MCSE1 1.000.-/m 
2. 3×2,5 mm2/MCSE1 1.100.-/m 
3. 3×2,5 mm2/MCSE2 1.400.-/m 

1.7. Falon kívül szerelt, Mü-I j. vastag falú mûanyag védôcsôbe húzott 
M-1 kV-os szigetelt vezeték szerelése, tartozékokkal, 
összes munkájával együtt 
1. 5×4 mm2/átm. 16 2.300.-/m 
2. 5×4 mm2/átm. 29 3.500.-/m 
3. 5×4 mm2/átm. 36 4.600.-/m 
4. 5×4 mm2/átm. 48 5.500.-/m 

2. Szerelvények 

2.1. I.s. 6A billenô kikapcsoló, süllyesztett kivitelben, PRODAX, 
KONTALLUX, vagy ezzel egyenértékû típus felszerelése kerettel, 
Kbi-2-101 cks 1.900-2.400.-/db 

2.2. II.s. 6A billenô kikapcsoló, süllyesztett kivitelben, PRODAX,
KONTALLUX, vagy ezzel egyenértékû típus felszerelése kerettel, 
Kbi-2-102 cks 2.100-2.600.-/db 

2.3. 2 ák. Billenô csillárkapcsoló, süllyesztett kivitelben, PRODAX, 
KONTALLUX, vagy ezzel egyenértékû típus felszerelése kerettel, 
Kbi-2-105 cks 2.300-2.800.-/db 

2.4. Billenô váltókapcsoló, süllyesztett kivitelben, PRODAX, 
KONTALLUX, vagy ezzel egyenértékû típus felszerelése kerettel, 
Kbi-2-106 cks 2.400-2.900.-/db 

2.5. II.s. védett kikapcsoló, KONTAL, vagy ezzel egyenértékû 
típus felszelése Kbi-5-62 kv 1.800-2.400.-/db 

2.6. III.s. 16 A kikapcsoló, falon kívül, mûanyagházban, GANZ KK, 
vagy ezzel egyenértékû típus felszelése, KKMO 6.400.-/db 

2.7. Nyomógomb, süllyesztett kivitelben, KONTAL, vagy ezzel 
egyenértékû típus felszerelése, Nz 5-61 ks 2.000-2.200.-/db 
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2.8. Nyomógomb, alu házban, védett kivitelben, KONTAL, vagy 
ezzel egyenértékû típus felszerelése, Nz 5-61 kv 3.200-3.600.-/db 

2.9. II.s.+ f 10A dugós csatlakozó aljzat, süllyesztett kivitelben, 
KONTALLUX vagy ezzel egyenértékû típus felszerelése, 
Daf 2-162 ks 2.000-2.500.-/db 

2.10. II.s.+ f dugós csatlakozó aljzat, védett kivitelben, 
KONTAL vagy ezzel egyenértékû típus felszerelése, 
Dafk 2-102 kv 2.300-2.800.-/db 

2.11. TV-antenna és URH kábel csatlakozó aljzat, 
süllyesztett kivitelben, TV+URH 4.500-6.000.-/db 

2.12. Távbeszélô készülék csatlakozó aljzat falon kívüli 
kivitelben 4.000-4.900.-/db 

2.13. Alumínium-házas, egyharangos jelzôcsengô, 
220 V-os 6.000-15.000.-/db 

3. Lámpatestek 

(A lámpatestek fényforrással együtt értendôk.) 

3.1. Mûanyag burás fénycsöves lámpatest dugaszoló aljzattal, 
falra szerelve 1×11 W, típus: pl. REFLECT 10-12.000.-/db 

3.2. Mûanyag burás fénycsöves lámpatest oldalra vagy
mennyezetre szerelve 1×11 W, típus: pl. REFLECT 13-14.000.-/db

3.3. Plexiburás mennyezeti kompakt fénycsöves lámpa, 
kompenz., típus pl. TRILUX, 2×11 W, átm. 402 mm 15-20.000.-/db

3.4. Plexiburás mennyezeti kompakt fénycsöves lámpa, elektronikus 
elôtéttel, típus pl. TRILUX, 2×11 W, átm. 402 mm 22-26.000.-/db 

3.5. Plexiburás mennyezeti kompakt fénycsöves lámpa, 
kompenz., típus pl. TRILUX, 3×11 W, átm. 512 mm 20-25.000.-/db 

3.6. Plexiburás mennyezeti kompakt fénycsöves lámpa, elektronikus 
elôtéttel, típus pl. TRILUX, 3×11 W, átm. 512 mm 35-40.000.-/db 
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3.7. Por és páramentes fénycsöves lámpatest, 2×36 W-os, 
mennyezetre szerelve, típus pl. COMPASS 12-15.000.-/db

3.8. Függesztett, dekoratív kompakt fénycsöves lámpatest,
2×32 W, típus: pl. COMPASS, fényforrással 58-60.000.-/db

3.9. V tükrös fénycsöves lámpatest, mennyezetre szerelve, 
1×58 W, típus pl. COMPASS Solaris 25-30.000.-/db

3.10. Tükrös fénycsöves lámpatest, mennyezetre szerelve, 
2×36 W, Dark light, elektronikus elôtéttel, típus 
pl. COMPASS Solaris 24-28.000.-/db 

3.11. Tükrös fénycsöves lámpatest, mennyezetre szerelve, 
2×58 W, Dark light, elektronikus elôtéttel, típus 
pl. COMPASS Solaris 35-40.000.-/db 

4. Elektromos berendezések 

4.1. Elektromos háztartási tûzhely felszerelése, 
8,4 kW összteljesítményre, bekötéssel 80-90.000.-/db 

4.2. Villamos hôtároló kályha, hômérsékletszabályozóval, bekötéssel 
– 3,15 kW 90.000.-/db 
– 4,5 kW 120.000.-/db 
– 6,0 kW 150.000.-/db 

4.3. Elektromos fali hôsugárzó, infravörös sugárzási elvvel, 
1.0 kW bekötéssel, kompletten szerelve 25-30.000.-/db 

4.4. Zárt rendszerû forró-víztároló, tûzzománcozott tartállyal, 
biztonsági szeleppel, bekötéssel, kompletten szerelve 
– 50 literes, 600 W 40-50.000.-/db 
– 120 literes, 1200 W 70-90.000.-/db 
– 200 literes, 3000 W 90-120.000.-/db 
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5. Fô-, alelosztó és fogyasztásmérô szekrények 

(Az elosztók teljesen egyedi gyártmányok. A felsoroltak csak tájékoztató jellegûek.) 

5.1. Házi fôelosztó berendezés többszintes lakóépülethez, 
250 A áramerôsségre, a villamos energia fogadására, 
elosztására, a méretlen fôvezetékek indítására, a mért közösségi 
és a hôközponti rendszer áramköri elosztására, 
két mezôs kivitelben 1.0-1.5 mFt 

5.2. Falon kívüli, acéllemez tokozású elosztó berendezés, zárható
ajtóval, sorozatkapcsolókkal, 60×35×20 cm méretû 150.000.-/db 

5.3. Mint elôzô tétel, de 800×450×200 mm méretû, fôkapcsolóval,
63 A /2 db/, 35 A-es biztosítóval /12 db/, 
15 A-es kis automatával /24 db/ 300-350.000.-/db 

5.4. Öntött alumínium tokozású szerelvényezett szekrények 
elosztóberendezés összeállításához

5.4.1 Biztosítószekrény A1-AF1-D3x25/0 – 63/O 23-27.000.-/db

5.4.2 Kismegszakítós szekrény A1-AF1-6×BS 16 43.000.-/db

5.4.3 Mágnes kapcsolós szekrények 40-60.000.-/db

5.4.4 Kapcsolószekrény A1-AF1-2xVGK 40, 
– VGK 100 30-40.000.-/db

5.5. Terheléskapcsolós szekrény, A1-AF1 B-FLTA 250, 
FLTA 630 60-100.000.-/db

5.6. Transzformátoros szekrény A2-AFK2-D4x25-UBT 630 40-50.000.-/db

5.7. Csatlakozós szekrény A0-AF0-12xSK 250, SK 100 30-40.000.-/db

5.8. Sínszekrény A1-AF1-S 400, A2-AF2 -S 400 35-40.000.-/db

5.9. Mûködtetô szekrény A0-AF0-2xVNM-V-VJ 30.300.-/db 

5.10. Falon kívüli világítási és erôátviteli elosztótábla,
Kismegszakítókkal 20-30.000.-/db 
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5.11. Falon kívüli termikus csatlakozótábla kis automatákkal,
dugaszoló aljzatokkal, 15-20.000.-/db 

5.12. Fogyasztásmérô szekrény lángmentesített fából,
falba süllyesztetve, 1200×1600×200 mm, tartozékokkal, 
kompletten felszerelve 37.000.-/db 

5.13. HENSELL gyártmányú SV installációs lemezszekrény 
elhelyezése 650×300×140 mm méretben, tartozékokkal, 
belsô szerelvényezés nélkül SV 9140 40-50.000.-/db 

5.14. HENSELL gyártmányú SV installációs lemezszekrény 
elhelyezése 950×800×140 mm méretben, tartozékokkal, 
belsô szerelvényezés nélkül 216 TE 80-90.000.-/db 

5.15. HENSELL gyártmányú Mi-terheléskapcsolós szekrény, 
160 A, 3 fázis+PE+N, 77456 típusú 58.000.-/db 

5.16. HENSELL gyártmányú Mi-megszakítós szekrény,
77421 típusú, 250 A, 3 fázis+PEN, 
hô- és mágneskioldóval 180-200.000.-/db 

5.17. HENSELL gyártmányú, KV-90 kismegszakítós kiselosztó, 
KV 9236/HU típusú, IP65, 36 osztás egységes, 
2×18×18 mm 30-35.000.-/db 

6. Egyéb berendezések 

6.1. Kaputelefon rendszer kompletten szerelve, 
lakáskészülékkel, kültéri egységgel, erôsítôvel, 
tápegységgel (URMET típus) 60-70.000.-/klt 

6.2. Audio kaputelefon készlet, kaputáblával (URMET) 30-40.000.-/klt

6.3. Video kaputelefon készlet (URMET SCOUT)
5 vezetékes 160-170.000.-/klt

6.4. Színes video kaputelefon készlet (URMET) 
5 vezetékes 220-250.000.-/klt

6.5. Video kaputelefon készlet (URMET SCOUT) 
koax-kábeles 170-200.000.-/klt
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6.6. Digitális kaputelefon készlet, kaputáblával, 
lakáskészülékkel, elosztódobozzal 80-100.000.-/klt

6.7. Központi porszívó rendszer kiépítése
csôvezeték szereléssel, szerelvényezésekkel, 
szívógép telepítésével együtt 350-400.000.-/egys. 

7. Villámvédelem 

7.1. Felfogó rúd felszerelése 3 m hosszú 1”-os gázcsôbôl, 
épület tetejére szerelve 20-25.000.-/db 

7.2. Felfogó vezeték lapos tetôn, 50 mm keresztmetszetû 
horganyzott acélsodronyból, 15 cm magas beton 
gúlákra szerelve 4.000-5.000-/m 

7.3. Felfogó vezeték, 50 mm keresztmetszetû 
horg. acélsodronyból, 16 foknál meredekebb tetôn szerelve, 
15 cm kiemeléssel 6.000-7.000.-/m 

7.4. Levezetô vezeték szerelése 50 mm keresztmetszetû 
horganyzott acélsodronyból, falba épített 
tartóelemekre rögzítve 4.000.-/m 

7.5. Csôföldelô beépítése gödörásással 3 m hosszú 
2”-os gázcsôbôl, gömbacél vezetôvel, vizsgáló összekötôcsôvel,
földvisszatöltéssel, tömörítéssel 30-40.000.-/db 
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IV.

A KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE 
a beruházási költség összesítéséhez 

ÉPÍTÉSI MUNKÁK 

Szerkezetépítés – építészet …………………Ft 

Épületgépészet ………………….Ft 

Épületvillamosság ………………….Ft  

Külsô munkák ………………….Ft 

1. ÉPÍTÉSI MUNKA NETTÓ KÖLTSÉGE 
ÖSSZESEN: ………………….Ft  

EGYÉB KÖLTSÉGEK 

a/ Területmegszerzés költségei …………………Ft  

b/ Tervezési, mûvezetési, beruházás igazgatási 
költségek: 10 mFt-ig (T+M+B) 7-9%* …………………Ft  

100 mFt-ig 6-9%*  
1.000 mFt-ig  5-7%*  

10.000 mFt-ig  3-6%*  

c/ Berendezések …………………Ft  

d/ Mûszaki ellenôrzés 1-3% …………………Ft 

2. EGYÉB KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: ………………….Ft

3. A BERUHÁZÁS VÁRHATÓ (BECSÜLT) NETTÓ KÖLTSÉGE: …………………Ft

4. ÁFA 25% ………………….Ft

5. A BERUHÁZÁS BECSÜLT BRUTTÓ KÖLTSÉGE: ………………….Ft

/*/ a vázlatterveket+eng.+kt. terveket tartalmazza
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V.

SZOLGÁLTATÁSOK 

DÍJSZÁMÍTÁSI TÁBLÁZATAI
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Épülettípusok díjosztályba sorolása 

I. DÍJOSZTÁLY – O,6-os szorzó: Egyszerû feladat – egyszerû tervezési igény
a) Épü let nek nem minôsülô köz le ke dé si, hír köz lé si, közmû- és ener gia el lá tá si, 

ví zi- és bányamûveléssel kap cso la tos épít mé nyek, to váb bá öm lesz tett anyag-,
fo lya dék- és gáz tá ro lók

b) Mezô- és erdôgazdasági lé te sít mé nyek üze mi be ren de zé sek nél kül: 
ter mény tá ro ló, is tál ló, si ló, szá rí tó, ker té sze ti me leg ház, ál lat ki fu tó, trá gya tá ro ló,
kom posz tá ló

c) Egyszerû ipa ri lé te sít mé nyek üze mi be ren de zés nél kül: mûhelycsarnok, rak tár
d) La kó épü le tek: egyszerû csa lá di ház 200 m2 alatt, ill. egyszerû, leg fel jebb 

3 la ká sos tár sas ház, hét vé gi ház, át la gos igény szint ese tén
e) Ker ti mel lék épít mé nyek a víz- és fürdômedence ki vé te lé vel: sze mély gép ko csi

táro ló, hul la dék tar tály-tá ro ló, lu gas, ke rí tés

II. DÍJ OSZ TÁLY – O,8-as szor zó: Át la gos fel adat – át la gos ter ve zé si igény
a) Mezô- és erdôgazdasági lé te sít mé nyek üze mi be ren de zé sek kel: is tál ló, si ló,

hûtôház, ma lom, bor pin ce, pa lac ko zó, gyü mölcs fel dol go zó, ál lat men hely
b) Ipa ri lé te sít mé nyek üze mi be ren de zé sek kel: jármûjavító, pék ség, gép gyár,

szerelôcsarnok, nyom da, több szin tes és ma gas rak tár
c) Ve szé lyes (pl. tûz-, rob ba nás-, fertôzô-, környezetszennyezô) anyag rak tár
d) Nagy fesz tá vol sá gú tá ro lók üze mi be ren de zé sek nél kül: repülôgéphangár, 

busz ga rázs
e) Üze mi lé te sít mé nyek: ka zán ház, mér leg ház, hôközpont, gáz fo ga dó, transz for -

má tor ál lo más 
f) Föld alat ti épít mé nyek (met ró ál lo más ki vé te lé vel): mély ga rázs, alul já ró, óvó hely,

ker ti víz- és fürdômedence
g) Egyszerûbb ka to nai és rendôrségi lé te sít mé nyek
h) La kó épü le tek: csa lá di ház 200 m2 alatt, leg fel jebb 6 la ká sos tár sas ház,

üdülôház, hét vé gi ház
i) Egy szin tes ke res ke del mi lé te sít mé nyek: áru ház, üz let köz pont, be mu ta tó te rem, pi ac
j) Köz le ke dé si lé te sít mé nyek: par ko ló ház, üzemanyagtöltô, gépjármûmosó, ki sebb

pá lya ud var, vas úti épü let, vá ró te rem, hajókikötô
k) Egyszerûbb szabadidôs- és sport lé te sít mé nyek: sport pá lya, edzôterem

strandfürdô ter mé sze tes víz mel lett, csó nak ház, kem ping, lo var da, mûjégpálya

III. DÍJ OSZ TÁLY – 1,O-ás szor zó: Át la gos fel adat – ös  sze tett ter ve zé si igény
a) Ipa ri lé te sít mé nyek kü lön le ges vagy ve szé lyes (pl. tûz-, rob ba nás-, fertôzô,

környezetszennyezô) üze mi be ren de zé sek kel, erômû, ma gas ké mény,
hulladékégetô, ipa ri la bo ra tó ri um, cu kor fel dol go zó 

b) Ös  sze tett üze mi lé te sít mé nyek: nagy kony ha, mo so da, vá gó híd
c) Ös  sze tett ka to nai, rendôrségi, bün te tés-vég re haj tá si lé te sít mé nyek: lôtér, lak ta -

nya, ka pi tány ság, tûzoltólaktanya, határátkelô, kiképzôközpont, bör tön, fog ház
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d) Te le pü lés vagy vá ros rész el lá tá sát szol gá ló szol gál ta tó, ven dég lá tó, kö zös sé gi
és kul tu rá lis lé te sít mé nyek: pol gár mes te ri hi va tal, mûvelôdési ház, pos ta, 
ét te rem, étel bár, sörözô, éj sza kai mu la tó, disz kó, kisvendéglô, cuk rász da, üz let,
üz let- és szol gál ta tó ház, fa lu ház, sza bad pol cos könyv tár

e) Több szin tes ke res ke del mi lé te sít mé nyek: áru ház, Üz let köz pont, vá sár csar nok
f) Ös  sze tett sport lé te sít mé nyek: sport te lep, klub ház, tor na te rem, le lá tó, strandfürdô 

úszó me den cék kel, lo vas tu riz must szol gá ló épü let,
g) Al só- és kö zép fo kú ne ve lé si-ok ta tá si lé te sít mé nyek: bölcsôde, csecsemôotthon, 

óvo da, ál ta lá nos is ko la, kö zép is ko la, szak kö zép is ko la, szakmunkásképzô is ko la,
nevelôotthon

h) He lyi la kos ság el lá tá sát szol gá ló egész ség ügyi lé te sít mé nyek: or vo si rendelô, 
gyógy szer tár, mûvese ál lo más, mentôállomás, ál lat kór ház

i) La kó épü le tek: csa lá di ház 200 m2 fe lett, leg alább 7 la ká sos tár sas ház, vá ro si
lakó ház, cso port ház, la kó te lep 

j) Iro da ház, igaz ga tá si épü let 
k) Szál lás lé te sít mé nyek: mo tel, pan zió, tu ris ta ház, sza na tó ri um, di ák ott hon,

munkás szál ló, idôsek ott ho na
l) Egy há zi épü le tek: pa ró kia, plé bá nia, rend ház, ko los tor
m) Kü lön le ges lé te sít mé nyek: ál lat ház, nö vény ház, temetô, ham vasz tó

IV. DÍJ OSZ TÁLY – 1,2-es szor zó: Kü lön le ges fel adat – ös  sze tett ter ve zé si igény
a) Épü let-fel újí tás, hom lok zat-át ala kí tás, tetôtér-beépítés
b) Szó ra koz ta tó lé te sít mé nyek: stú dió szín ház, báb szín ház, film szín ház, cir kusz,

kaszi nó, va ri e té 
c) Kul tu rá lis lé te sít mé nyek: mú ze um, mûvészeti ga lé ria, vá ro si és me gyei könyv tár
d) Egy há zi és ke gye le ti lé te sít mé nyek: temp lom, ká pol na, ra va ta lo zó
e) Hang le mez-, rá dió-, film- és TV stú dió
f) Ös  sze tett igaz ga tá si és iro da épü le tek: bí ró ság, bank fi ók és bank épü let, 

kö vet ség és más dip lo má ci ai épü let, le vél tár
g) Ös  sze tett köz le ke dé si lé te sít mé nyek: pá lya ud var, repülôtér, met ró ál lo más
h) Felsôfokú és továbbképzô ok ta tá si lé te sít mé nyek: egye tem, fôiskola,

továbbképzô köz pont
i) Rep re zen ta tív ke res ke del mi és szál lás lé te sít mé nyek: szál lo da, exk lu zív üz let,

üz let ház, ét te rem 
j) Ös  sze tett egész ség ügyi lé te sít mé nyek: rendelôintézet, egész ség ügyi 

la bo ra tó ri um, re ha bi li tá ci ós köz pont, közfürdô
k) Ös  sze tett szabadidôs és sport lé te sít mé nyek: sta di on, sport csar nok, fe dett 

uszo da, szabadidô köz pon ti strandfürdô

V. DÍJ OSZ TÁLY – 1,4-es szor zó: Kü lön le ges fel adat – kü lön le ges ter ve zé si igény
a) Mûemlék-felújítás, mûemléképület funk ció vál to zá sa
b) Kiemelkedô kul tu rá lis lé te sít mé nyek: ope ra ház, nagy szín ház, kon cert- és 

hang ver seny te rem, kon fe ren cia köz pont
c) Ös  sze tett egész ség ügyi lé te sít mé nyek: kli ni ka, kór ház, gyógyfürdô
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ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI ÖSSZEVONT 
SZOLGÁLTATÁSOK HONORÁRIUMA

2010
(építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság)

Tervezési szakaszok – H1 – III. Díjosztály – 1,0 szorzó

Adatok forrása: Magyar Építész Kamara „Építészeti alkotások és szolgáltatások díjszámítási szabályzata”

Díjalap Teljes honorárium Szolgáltatási szakaszok honoráriuma
(eFt) %-ban (eFt) Elôkészítô Engedélyezési Kivitelezési tervi
Da D1% H1 15% 30% 55%
10.000 10,27 1.027 154 308 505
50.000 8,40 4.200 630 1.260 2.310

100.000 7,70 7.700 1.155 2.310 4.235
200.000 7,34 14.680 2.202 4.404 8.074
300.000 7,01 21.030 3.155 6.309 11.567
400.000 6,65 26.600 3.990 7.980 14.630
500.000 6,30 31.500 4.725 9.450 17.325
600.000 6,20 37.200 5.580 11.160 20.460
700.000 6,10 42.700 6.405 12.810 23.485
800.000 5,99 47.920 7.188 14.376 26.356
900.000 5,89 53.010 7.952 15.903 29.156

1.000.000 5,78 57.800 8.670 17.340 31.790
1.100.000 5,75 63.250 9.488 18.975 34.788
1.200.000 5,71 68.520 10.278 20.556 37.686
1.300.000 5,68 73.840 11.076 22.152 40.612
1.400.000 5,58 78.120 11.718 23.436 42.966
1.500.000 5,55 83.250 12.488 24.975 45.788
1.600.000 5,49 87.840 13.176 26.352 48.312
1.700.000 5,46 92.820 13.923 27.846 51.051
1.800.000 5,39 97.020 14.553 29.106 53.361
1.900.000 5,36 101.840 15.276 30.552 56.012
2.000.000 5,30 106.000 15.900 31.800 58.300
3.000.000 5,10 153.000 22.950 45.900 84.150
4.000.000 4,85 194.400 29.160 58.320 10.692
5.000.000 4,80 240.000 36.000 72.000 132.000
6.000.000 4,67 280.200 42.030 84.060 154.110
7.000.000 4,57 319.900 47.985 95.970 175.945
8.000.000 4,46 356.800 53.520 107.040 196.240

10.000.000 4,38 438.000 65.700 131.400 240.900
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A Magyar Építész Kamara 
2010 évi ajánlott vállalkozói díjai

(Megjegyzés: részleteit lásd a MÉK Díjszámítási szabályzat ) 

A Magyar Mérnöki Kamara 
2010 évi ajánlott vállalkozói díjai

Kategória Mérnökóra díj 
(Ft + áfa) 

1. Kiemelt vezetô építész tervezô 18.818 – 35.284.-
2. Irányító vezetô tervezô 11.761.-
3. Önálló építész tervezô 8.233.-
4. Beosztott építész tervezô 5.881.-
5. Építész gyakornok 4.705.-
6. Szerkesztô 3.528.-
7. Irodai kisegítô 2.352.-

idô/nap

Mérnök kategória

A
Kezdô
mérnök

B
Beosztott
mérnök

C
Önálló
mérnök

D
Irányító
mérnök

E
Kiemelt
mérnök

S
Segéd
tervezô

szerkesztô
Mérnöknap díja a szerzôdött idô függvényében ezer forintban 2010. évben

1 47 66 94 132 188 33
2 45 63 89 125 179 31
3 43 61 87 122 173 30
4 42 59 85 119 169 30
5 42 58 83 117 166 29
10 39 55 78 110 157 28
20 37 52 74 103 147 26
30 35 50 71 100 142 25
40 34 48 69 97 138 24
50 34 47 67 95 135 24
100 31 44 63 88 125 22
200 31 44 63 88 125 22
300 31 44 63 88 125 22
400 31 44 63 88 125 22
500 31 44 63 88 125 22
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www.argomex.hu

06-66/218-439
info@argomex.hu

PASSZÍV  
HÁZAKHOZ
Ug = 0,65 W/m²K

• 90 mm beépítési mélység
• középtömítés vízgáttal
• háromszoros gumitömítés

MAGYAR TERMÉK

Fenstherm Kft. 3390 Füzesabony, Hunyadi út 72. · Tel.: 06 36 542-577 · Fax: 06 36 542-585 · E-mail: info@fenstherm.hu 
Web: www.fenstherm.hu · Viszonteladóink elérhetőségét megtalálja a www.fenstherm.hu internetes oldalon.  

Területi képviselőink elérhetősége: +36 20 4487-173, +36 20 5897-217

Garantált minőség, „A” kategóriás 5 és 7 kamrás 

műanyag nyílászárók • 3 mm-es falvastagság, 

design megjelenés • Komplex garanciális 

szolgáltatás • Gazdag szín-, forma- és méret- 

választék • Alumínium függönyfalak és 

bejárati portálok • Külső- és felsőtokos redőnyök

Tartsa pénzét otthonában!  
Értékálló, energiata ka  rékos nyílászárók
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D O M O F E R M  H U N G Á R I A  K F T .
1211 Budapest, Szállítók utca 6.
Telefon: (1) 278-1090
Fax: (1) 278-1099
E-mail: domoferm@domoferm.com
Honlap: www.domoferm.com

A Domoferm Hungária Kft.-t 1999 júniusában alapította a Domoferm Austria GmbH
azzal a céllal, hogy acél beltéri ajtókat, tûzgátló ajtókat és tolókapukat Magyarországon
for gal maz  za, melyek széles méretskálában, típus és egyedi  méretekben, egy- és két -
szárnyú ki vitelben egyaránt kaphatók. A Domoferm nyílászárók közül a legjelen tôsebb
értéket a tûzgátló ajtók képviselik. Az ajtók ÉMI által bevizsgált és tanúsítvánnyal ellátott
termékek. A magas minô ségnek és igényes megjelenésnek köszönhetôen a termékek
eddig olyan épületekbe kerül tek beépítésre, mint az ORFK-székház, Nemzeti Színház,
bevásárló központok, lakó parkok, kórházak. Minden termék minôségi tûzihorganyzott
lemezbôl készül, beégetett alapozott felülettel. Megrendelés esetén a felületkezelés lehet
porszórás, vagy fahatású fóliabevonat is.
A standard, DIN szabvány szerinti termékcsoportok raktárról azonnal szállíthatók, egyedi 
el té rô nagyságú, kivitelû és felszereltségû termékek háromhetes határidôvel kerülnek
kiszállításra. 
A Domoferm Hungária Kft. budapesti raktárában minden termék megtekinthetô 
és megrendelhetô. Standard árlistát és tervezô CD-t kérésre ingyen postázunk!
Termékcsoportjaink: acéltokok, acélajtók, tûzgátló acélajtók, tûzgátló acél tolókapuk.

Közösen értéket teremtünk

  Külső fal (homlokzat, 
lábazat, pince)  EPS, XPS, PIR

  Belső terek  EPS, PIR
  Magastető  PIR

  Lapostető  EPS, PIR, XPS
  Padlók, padlófűtési rend-
szerek  EPS, XPS, PIR

  Födémek, padlás -
terek  PIR

Passzívházak Bachl hőszigeteléssel
EPS

Bachl Kft.
5091 Tószeg,Parkoló tér 21.

Tel.: (56) 586-500
Fax: (56) 586-498

E-mail: bachl@bachl.hu  Web: www.bachl.hu

PIR

XPS
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W W W . K O R R T E C H . T - O N L I N E . H U

CÉGÜNK FÔ PROFILKÉNT ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELE ZÉS SEL,
VEGYIPARI ÉS ÉLELMI SZER IPARI ROZSDA MENTES ÉS ACÉL
TECHNOLÓGIAI SZERELÉSSEL FOG LALKOZIK. 

M F L  H U N G Á R I A  K F T .
1103 Budapest, Gergely utca 81.
Telefon: +36 (1) 433-2004
Fax: +36 (1) 260-0903
E-mail: mfl@t-online.hu
Honlap: www.mfl.at

Tevékenység
Törô- és osztályozógépek forgalmazása, alkatrészellátás, szerviz

Márkanevek
Pofástörô, Röpítôtörô, Kúpostörô, Kalapácsos törô, Osztályozó

KORRTECH ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELEZÔ, 
SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
4024 Debrecen, Rákóczi utca 37.
Mobil: (06-30) 9285-453, 
Telefon: (06-52) 455-416; Fax: (06-52) 455-418
E-mail: korrtech@t-online.hu
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Díjazo   min ség

TONDACH MAGYARORSZÁG ZRT.
Csorna: 06/96/592-400 • Békéscsaba: 06/66/530-446 • Tata: 06/34/586-777
Budapest: 06/1/248-2600 • TONDACH-infovonal: 40/CS-ER-ÉP (40/27-37-37) • E-mail: info@tondach.hu
Internet: www.tondach.hu • www.tondach.com • www.tetocserep.hu • www.legszebbtetok.hu
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FINTASTUDIO

Finta és Társai
Építész Stúdió

1055 Budapest
Szt. István Körút 11.
Tel:+36.1.374.33.77.

Fax:+36.1.374.33.08.
fintarch@fintastudio.hu

www.fintastudio.hu
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Melyik a legolcsóbb energia?
Amit nem használunk el! A NIKECELL Kft. kitûnô minôségû ter mé-
   keivel akár 80%-kal csökkenthetô az épületek hôvesztesége. 

Több mint 40 éves tapasztalatunkat, szakértô segítségünket a termék válasz-
tástól a munka befejezéséig és a megbízható hô- és hangszigetelési termékek 
teljes választékát kínáljuk Önnek:

•  Schwenk üveggyapot – természetes, ásványi alapanyagból ké-
szült, újrafelhasználható, környezetbarát, sokoldalú hô- és hang-
szigetelô. Kiváló minôségének és ár-érték arányának köszön-
hetôen alkalmazásával évtizedek helyett már egy-két év alatt 
megtérülhet a beruházás

•  dryvit rendszerek - homlokzati hôszigetelô vakolatrendszerek – 20 év 
Mester-Garanciával

•  Polisztirol lemezek – széleskörûen alkalmazható klasszikus hôszigetelés

•  Styrodur® extrudált polisztirol lemezek – egy elefánt súlyát is elbírják

•  Szerszámok, kiegészítôk – a tökéletes Nikecell eredményhez   

ÚJ
TERMÉK!

Hatékony
hôszigetelés

mesterfokon

Hôszigetelési megoldások mindenkinek Tudjon meg többet: www.nikecell.hu

NIK_szakmai_hirdetes_210x297.indd   1NIK szakmai hirdetes 210x297 indd 1 3/19/10   9:21:37 AM3/19/10 9:21:37 AM
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Nyílászáró 
Galéria
Nyílászáró 
Galéria

Minôségi nyílászárók beltéri ajtók
gyártása, forgalmazása
• Egyedi méret alapján
• Felméréstôl beépítésig
• Asztalosmunkák
• Solid-S típusú nyílászárók
• Belsôépítészeti munkák értékesítése
• Szélezetlen fûrészáru

Minôségi nyílászárók beltéri ajtók
gyártása, forgalmazása
• Egyedi méret alapján
• Felméréstôl beépítésig
• Asztalosmunkák
• Solid-S típusú nyílászárók
• Belsôépítészeti munkák értékesítése
• Szélezetlen fûrészáru

4400 Nyíregyháza, Fábián Zoltán u. 18.
Telefon: (42) 595-509
Fax: (42) 595-510
E-mail: k.sapiro-transz@chello.hu

Nyitva tartás: hétfô–péntek: 8.00–16.30

4400 Nyíregyháza, Fábián Zoltán u. 18.
Telefon: (42) 595-509
Fax: (42) 595-510
E-mail: k.sapiro-transz@chello.hu

Nyitva tartás: hétfô–péntek: 8.00–16.30

EKS 2010 hirdetesek, bori?to?:EKS 2010 hirdetesek  4/9/10  2:14 PM  Page 10



Bukó és nyíló vasalatok: FAVORIT- és
LM-PROGRAM átfogó választékot nyújt
fa, műanyag és alumínium nyílás zá rók -
hoz, minden funkcióhoz. Az A 300 va sa -
la tok műanyag és fa nyílászárókhoz ké -
szülnek minden funkcióhoz. Jel lem ző jük
a kiváló állíthatóság és a rendkívül köny  -
nyű összeszerelhetőség.

A párhuzamos toló-bukó ajtóvasalatok
te  rén újdonság a PSK-Plus család. Az új
komfort gombafejű csappal szerelt PSK
100 plus, PSK 160 plus és PSK 200-Z
plus egyszerűbb szerelést és magasabb
szintű biztonságot nyújt, és keskenyebb
tokra és szárnyra is szerelhető. A PS-
Portal, a párhuzamosan toló vasalat a
bukó funkciót kihagyva könnyebben mű -
ködtethető. 

Emelő-toló ajtóvasalatok: a HS-PORTAL
vasalatok a nagy felületű és nagy szárny -
súlyú ajtókhoz ajánlottak, padlóba épí -
tett, alumíniumküszöbbel.

Harmonika ablak- és ajtóvasalatok: az
FS PORTAL toló-harmonika vasalatok
egyaránt készülnek alul- és felülfutó ki vi -
telben. A 3-7 részes ajtók egyik szárnya
úgy van kiképezve, hogy a többi szárny -
tól függetlenül, önállóan nyíló ajtóként
is funkcionál.

A több ponton záródó KFV ajtózárak biz -
tosítják a magas fokú betörésbiztonságot.

6000 Kecskemét, Mártírok u. 4.
Telefon: (76) 500-810, 500-812
Telefon/fax: (76) 500-814
E-mail: info@siegenia-aubi.hu; info-hu@siegenia-aubi.com
Internet: www.siegenia-aubi.hu

– Vasalat- és szellőzéstechnika
– Ablak- és ajtóvasalatok
– Többpontos ajtórúdzárak és bevésőzárak
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I S O P L U S E L Ô S Z I G E T E LT  V E Z E T É K R E N D S Z E R E K

ISOPLUS TÁVHÔVEZETÉKGYÁRTÓ KFT.
1037 Budapest, Kunigunda utca 45.
Telefon: (1) 250-4599
Fax: (1) 250-4339
E-mail: isoplus@isoplus.hu

Az isoplus csoport vállalatai Európa-szerte mû kö dô,
jogilag független gyártó és kereskedô cé gek.
Mégis, az isoplus több mint egy név. Egy felelôs-
ségteljes cég, amely megrendelônek teljes termék -
programot és szolgáltatást ajánl, helyszínre szállí-
tást, a csôfektetés után szükséges – az isoplus

szakemberei által végzett – utószigetelési mun -
kákat. Ez a „mindent egy készbôl” filozófia össze -

fonódva az isoplus minôség-
gel, in no vatív termékekkel

és az isoplus szállítási
meg bíz ha tó sá gá val
vezetett a vállalat 

több mint 30 éves kiemelkedô sikeréhez és a 
nemzet közi piacon betöltött fontos pozíciójához.
Mint az energiaellátás és egyéb ipari folya matok
számára elôre szigetelt csôrendszert gyártó cég,
Európa-szerte több, mint 1000 alkalmazottal gyárt -
juk az elôre szigetelt csö veket és idomokat tradi -
cionális eljárásokkal, egyben folyamatosan csúcs -
technológiájú berendezéseket használva. Továbbá
a regionális képviseleteink garantálják a megfelelô
helyi ügyfélkiszolgálást.

W W W . I S O P L U S . H U
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A Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft. 1991-ben alakult magyar
magántulajdonú vállalkozás.

A társaság kezdetben építőanyag-fejlesztési és kutatási munkákat végzett
németországi és hazai cégek részére. A sokéves fejlődés eredményeként
jelenlegi fő tevékenységi kö rünk a ku ̈lön  leges építőipari, és ezen belül első-
sorban a műtárgyjavítási feladatok megoldására irányuló jó minőségű, szé-
les anyagkínálat és a magas szintű műszaki szakértői te vékenység.

Az építőanyag kínálat a beton és vasbeton szerkezetek, kő- és téglaszerke-
zetek javí tására és védelmére, szerkezeti hézagok vízzáró szigetelésére,
ipari padlóburkolatok készítésére terjed ki. Komplex megoldást kínálunk a
süllyedésmentes csatornafedlapok beépítésére, valamint a kettős beömlésű víznyelő rendszer ki -
alakítására. A termékek mi  nő ségének folyamatos ellenőrzésével és fejlesztésével a társaság arra
tö rekszik, hogy egyegy kínálati területen minél szélesebb körű, egyre korszerűbb műszaki megol-
dásokkal és anyagokkal állhasson partnerei rendelkezésére. Kizárólagos magyarországi forgalma-
zói va gyunk a quick-mix, az ITEC, a KORODUR és a REWAH építőanyag-gyártó, ill. forgalma-
zó cégeknek.

Cégünk 2003-ban saját fejlesztésű betonjavító anyagokkal bővítette a kínálatát, ezáltal a német
termékeket fokozatosan Magyarországon gyártatott, KESTON márkanevű termékekkel váltja ki.
Figyelve a piac műszaki igényeit, rugalmasan újabb és újabb termékek fejlesztését és gyártását cé -
lozza meg.

A Techno-Wato kereskedőház Kft. Magyarországon nem végez beruházást vagy kivitelezést – meg -
rendelőknek, üzemeltetőknek referenciakivitelezőket tud ajánlani az egész ország területén a mun-
kák nagyságrendjétől függően. Immár 21 éve végzünk állapotfelvételt, a munkák meg kezdését
megelőzően műszaki vizsgálatokat, és ennek megfelelően adunk felújítási tervet vagy technológi-
át. Műszaki ellenőrzéseken veszünk részt és az anyagok használatát betanítjuk azon kivitelezők-
nek, vagy karbantartó egységeknek, akik még nem szereztek ebben gyakorlatot. Segítünk a szak-
szerű és komplett tenderkiírások műszaki tartalmának megfogalmazásában, szakmai napokat,
konzultációt és kreditpontokat biztosító előadásokat tartunk fenti témákban.

Rendelkezünk az ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszer szerinti tanúsítással. Arra törek-
szünk, hogy beszállítóink és gyártóink megfeleljenek az európai minőségirányítási rendszer köve-
telményeinek.

2009. februárjában megkaptuk az első termékcsoportunkra a CE megfelelőséget igazoló gyár-
tásellenőrző tanúsítványt az MSZ EN 1504 szabványnak megfelelően, és 2010 végére tervezzük
a többi, saját receptúrás termékekre is a tanúsítvány meg szerzését.

Több szakmai szövetségnek is tagja vagyunk, úgymint: HUN KOR, Magyar Víziközmű Szö -
vetség, HSTT.

Almássy Piroska
ügyvezető, szakértő

Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft.
1113 Budapest, Rőf utca 9–13., 
Telefon: 209-2490; Fax: 209-2489
Raktár: Tököl – Dunai Repülőgépgyár Ipari Park
Telefon: 24/489-204, 06-30/201-1305
E-mail: posta@technowato.hu

W W W . T E C H N O W A T O . H U
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H-2051 Biatorbágy, Állomás u. 1/a.  |  Tel.: +36 23 531 300  |  info.profi l@lindab.hu  |  www.lindab.hu

Eredeti svédacélból

A svéd Lindab már 50 éve kínál a piac számára 

építőipari megoldásokat, amelyek azzal a fejlesztési 

céllal készültek, hogy „Egyszerűsítsék az építkezést”.

A Lindab termékek igazi előnye, a termékek legfonto-

sabb tulajdonsága, az alapanyag, amely garantálja a 

tökéletes minőséget, a hosszú élettartamot és a meg-

bízhatóságot. A Lindab termékek széles körű meg ol-

dást nyújtanak a családi házak tető- és ereszcsa tor na 

rendszerétől indulva a különböző általános és eszté ti-

kus   megjelenésű fal- és tetőburkolatokon át egészen 

az integrált rendszerekig (mint pl. tető felújítás, önálló 

könnyűszerkezetes kisépület, és csarnokrendszerek).

A Lindab a termékek mellé magas szintű szolgáltatást 

nyújt, hiszen a termékek így jelentik a vevők számára  a 

komp lett megoldást. A termékek és rendszerek épí té-

sze   ti  és statikai tervezéséhez, valamint anyagkonszig-

ná ció  készítésére saját fejlesztésű szoftverek sora áll 

a part ne reink rendelkezésére, amelyek megkönnyítik 

és  gyorsítják a megvalósítás folyamatát (pl. Dimroof, 

CladdingSoft, SBSSoft stb.).

Tekintse meg cégünk gyártói kínálatát, és keresse fel 

partnereinket, hogy Önnél is maradandót alkossunk!

Lindab – könnyű acélszerkezeti megoldások teljes választéka

Lindab - 50 éve
az építés szolgálatában

Lindab | Maradandót alkotunk!
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fordítását, lektorálását idegen nyelvrôl
magyar nyelvre és magyar nyelvrôl 
idegen nyelvre kitûnô minôségben, 

gyors határidôvel.

Több évtizedes szakmai gyakorlattal,
szakmailag és nyelvtudásban 

magas szinten felkészült szakfordítói
csapattal sikeresen mûködô 
fordítószolgálatunk vállalja

TENDEREK,  GÉPKÖNYVEK,  
SZABVÁNYOK ÉS EGYÉB 

DOKUMENTUMOK

Fordításfelsó́fokon

ÉTK Fénymásoló üzlet  
telefon: 342-3711, 

341-1786 
mobil: 06-30/9210-825
Szatmári Mihályné
üzletágvezető 

iratok, tervrajzok
nyomtatása, digitális másolása

minden méretben, gyorsan, 
csúcsminőségben

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
anyagfogadás 0–24: 

e-mailen: fenymasolo.etk@gmail.com
weben: www.etkkft.hu

Bízza ránk 
a papírmunkát!

270Ft/m2

+ áfa

TervmásolásBEVEZETÔ ÁR

a tájékoztatás kulcsa
év
kkk

éééééééééévéééééév
kk

VÁRJUK ÖNT 
megújult fénymásoló üzletünkben!

1074 Budapest, Hársfa utca 19. 
(Dohány utca – Hársfa utca sarok)

ÉTK Fordítószolgálat 
Kucsera Károlyné üzletágvezetô
1074 Budapest, Hársfa utca 21. 
Telefon/fax: 342-7121; 
mobil: (06-30) 275-4325  
E-mail: forditoszolgalat@etkkft.hu; 
kucsera.k@t-online.hu
www.etkkft.hu

T E L E F O N :  3 5 1 - 0 3 8 1
E - M A I L :  E T K @ E T K K F T. H U

1200 m2-es irodaházunk 
a belváros szívében, 
a Blaha Lujza tértôl 

3 percre, 
a VII. Hársfa utca 21.

szám alatt található. 
A 10 m2-es, egyszobás 

irodától a több helyiséges,
komplett területig minden 
irodatípus kedvezô bérle ti
feltételekkel megtalálható.  

Ugyanitt elérhetôek további 
üzletágaink szolgáltatásai is,

így: digitális tervmásolás-
nyomtatás, szakfordítás,
építôipari szakkönyvbolt, 

teljes körû nyomdai 
szolgáltatás.

Látogassa meg

WWW.ETKKFT.HU
weboldalunkat, ahol bôvebb
információt talál irodaházunk

aktuális kiadó irodáiról, 
az évközi bérleti akciókról
illetve további szolgáltatá-

sainkról, vagy keressen 
bennünket 

a 06-30/9341-498-as 
telefonszámon. 

KIADÓ IRODÁK 
AZ ÉTK-SZÉKHÁZBAN

Építésügyi Tájékoztatási 
Központ Kft. – Alapítva: 1950
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Otthona klímája
centiméterekben
mérhető

www.austrotherm.hu

Vastagon megéri!

Az elmúlt években jelentősen emelkedett a gáz ára. A téli fűtési és a nyári hűtési költségek 

rohamos növekedése ellen csak a vastag hőszigetelés nyújt védelmet. Ha az épület homlokzatára 

a szokásos 5-6 cm vastag Austrotherm AT-H80 helyett 12 cm vastag lemezeket teszünk, úgy 

a teljes költség csak 20%-kal növekszik, míg a fal szigetelőképessége akár kétszer akkora is 

lehet. A többletköltség 2-3 év alatt még változatlan árakkal számolva is megtérül, tehát a vastag 

hőszigetelés vastagon jobb.

AUSTROTHERM AT-H80 homlokzati hőszigetelés

e-mail: austrotherm@austrotherm.hu

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: 96/515-114, Fax: 96/515-120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár út 1.
Tel.: 37/507-270, Fax: 37/507-289

7100 Szekszárd, Bogyiszlói u. 8.
Tel.: 74/555-281, Fax: 74/311-846
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Egy adott épület hőveszteségének mértékét jelentősen meghatározza az egyes beépített szerkezetek hőszige-
telő képessége. Az Ytong falazatok egyrétegben, kiegészítő hőszigetelés nélkül is megfelelnek az új energetikai 
rendelet szerinti elvárásoknak. A rendszer elemeinek – áthidalók, U-zsalu elemek, koszorúelemek – követke-
zetes alkalmazásával biztosítható, hogy az épület egyéb tartószerkezeti elemeinek környezetébe se alakuljon ki 
hőhíd. Az építési elemeink beépítésével kiküszöbölhető az épület szerkezetének belső oldali páralecsapódása 
illetve a penészedés veszélye. 
Xella Magyarország Kft.   www.xella.hu

Hagyományos ház 
energiavesztesége

Ytong szerkezet 
energiavesztesége
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