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A és B épület tetőfelújítási munkák

Budapest, 2016.07.04

Ssz. Tétel szövege
Menny. Egység

Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen

Zsaluzás,állv

ányozás Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 

állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint 

magasság között, fából

40 m2 0 0

Védőtető készítése, homlokzati keretállványra védőtető készítése homlokzati 

keretállványra
130 m2 0 0

Irtás, föld- és sziklamunka

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es 

konténerbe
6 db 0 0

Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló 

munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül
17,83 m3 0 0

Ácsmunka

Tetőlécezés bontása bármely tetőfedés alatt 5412 m 0 0

Teljes felületű deszkázat bontása fémlemez fedés alatt 200 m2 0 0

Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel párazárófólia magas 

szakítószilárdsággal
1452,91 m2 0 0

Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 1815 m 0 0

Tetőlécezés szalagcserép alá, 5/5-ös lécből 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm 5412 m 0 0

Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme 

mázolási technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, 

gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer

1315,51 m2 0 0

Tető szerkezeti anyagának cseréje az összfelület 5 százalékán, kezelt faanyaggal

65,77 m5 0 0

Tetőfedés

Palafedés bontása 1100,69 m2 0 0

Palafedés elszállítása veszélyes hulladék lerakóba 1250m2x15kg 18750 kg 0 0

Horganylemez fedés bontás középső kontyon 200 m2 0 0

Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, 

kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal vagy fésűs gerincelemmel gerinccserép 

gerincrögzítővel, kerámia
126,313 m 0 0

Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel, gyártótól és típustól független, 

minden harmadik cserép rögzítésével alapcserép 

Creaton Róna egyenesvágású alapcserép
1452 m2 0 0

Bádogozás

Fekvő ereszcsatornák és lefolyócsatornák bontása 210,5 m 0 0

Fekvő ersezcsatornák és lefolyócsatornák építése minősített ötvözött 

horganylemezből
210,5 m 0 0

Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 

50 cm kiterített szélességgel Falszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött 

horganylemezből, 0,7 mm vtg., standard felületű, Ksz:50 cm
314 m 0 0

Tetőbevilágító ablak készítése,meglévővel azonos kivitelbel,horganylemezből 0 db 0 0

Bevilágító ablak beépítése 4 db 0 0

Hófogó beépítése 155 m 0 0

Munkanem összesen: 0 0

ÁFA vetítési alap

Ssz. Tétel szövege
Menny. Egység

Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen
Díj összesen

Zsaluzás,állv

ányozás Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 

állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint 

magasság között, fából

40 m2 0 0

Védőtető készítése, homlokzati keretállványra védőtető készítése homlokzati 

keretállványra
60 m2 0 0

Irtás, föld- és sziklamunka

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es 

konténerbe
6 db 0 0

TETŐFELÚJÍTÁSI MUNKÁK "A" épület

TETŐFELÚJÍTÁSI MUNKÁK "B" épület

-                                                 



Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló 

munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül
12,22 m3 0 0

Ácsmunka

Tetőlécezés bontása bármely tetőfedés alatt 3242 m 0 0

Teljes felületű deszkázat bontása fémlemez fedés alatt 24 m2 0 0

Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel párazárófólia magas 

szakítószilárdsággal
810,5 m2 0 0

Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 1012 m 0 0

Tetőlécezés szalagcserép alá, 5/5-ös lécből 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm 3242 m 0 0

Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme 

mázolási technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, 

gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer
772,992 m2 0 0

Tető szerkezeti anyagának cseréje az összfelület 5 százalékán, kezelt faanyaggal
40,5 m5 0 0

Tetőfedés

Palafedés bontása 810,5 m2 0 0

Palafedés elszállítása veszélyes hulladék lerakóba 810 m2 x 15kg 12150 kg 0 0

Horganylemez fedés bontás középső kontyon 24 m2 0 0

Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, 

kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal vagy fésűs gerincelemmel gerinccserép 

gerincrögzítővel, kerámia
118 m 0 0

Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel, gyártótól és típustól független, 

minden harmadik cserép rögzítésével alapcserép 

Creaton Róna egyenesvágású alapcserép
810,5 m2 0 0

Bádogozás

Fűggőeresz csatorna és lefolyócsatornák bontása 165 m 0 0

Fűggőereszcsatornák és lefolyócsatornák építése minősített ötvözött 

horganylemezből
165 m 0 0

Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 

50 cm kiterített szélességgel Falszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött 

horganylemezből, 0,7 mm vtg., standard felületű, Ksz:50 cm
35 m 0 0

Tetőbevilágító ablak készítése,meglévővel azonos kivitelbel,horganylemezből 6 db 0 0

Bevilágító ablak beépítése 4 db 0 0

Hófogó beépítése 105 m 0 0

Munkanem összesen: 0 0

ÁFA vetítési alap -                                                 

-                               

A és B épület mindösszesen (nettó Ft)

Áfa

A és B étület mindösszesen (bruttó Ft)

-                               

27,00% -                               


