
B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság

Név : BAZMRFK II. objektum

Cím :3526 Miskolc, Szeles u. 73. Kelt:      2017. szeptember 12.
Szám         :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap

A munka leírása: Épületgépészeti Készítette   : Michnyóczki N.
rekonstrukció során teljes helyreállítás.

Készült: Helyszíni felmérés alapján.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 00

2.1 ÁFA vetítési alap 0
2.2 ÁFA 27.00% 0

3. A munka ára 0

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.3 - SILVER  programcsomagjával.



1. oldal

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

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.3 - SILVER  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvip\2015_1\onszla\szeles építészet.slo8

1 21-011-11.2 (22) ÖN
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,
lerakóhelyi díjjal,
4,0 m³-es konténerbe

4 db 00 00

2 33-000-31.1.1 (30) ÖN
Nyílásbontás,
égetett-agyag kerámia
teherhordó, tömör téglafalban

1,5 m3 00 00

3 33-001-1.1.1.2.2.1.1-0129001 (20) ÖN
Teherhordó és kitöltő falazat készítése,
égetett agyag-kerámia termékekből,
normál elemekből,
300 mm falvastagságban,
300x240x240 vagy 300x240x290 mm-es méretű
kézi falazóblokkból,
falazó, cementes mészhabarcsba falazva
MÁLYI TÉGLA PORObrick HB 30 normál kézi falazóblokk,
300x240x240 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes
mészhabarcs

2 m3 00 00

4 33-011-1.1.1.1.2.1.1-2130011 (2) ÖN
Válaszfal építése,
égetett agyag-kerámia termékekből,
normál elemekből,
60 mm falvastagságban,
400x200x60 mm-es méretű
válaszfaltéglából,
falazó, cementes mészhabarcsba falazva
Válaszfallap, 400x200x60 mm I.o.
M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs

60 m2 00 00

5 36-003-1.1.1.1.1-0415920 (1) ÖN#
Oldalfalvakolat készítése,
kézi felhordással,
zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból,
sima, normál mész-cement vakolat,
1 cm vastagságban
Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152203

165 m2 00 00



2. oldal

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

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.3 - SILVER  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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6 42-000-2.1 (6) ÖN
Lapburkolatok bontása,
padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy
tört mozaik (NOVA) lapból

94 m2 00 00

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

76 m2 00 00

8 42-011-1.1.1.1-0313027 (1) ÖN#
Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének
felületelőkészítése
beltérben,
tégla, beton és vakolt alapfelületen,
felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben
MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó

1.265 m2 00 00

9 42-011-2.1.1.4.1-0313032 (31) ÖN#
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
beton alapfelületen
önterülő felületkiegyenlítés készítése
5 mm átlagos rétegvastagságban
MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő

170 m2 00 00

10 42-012-1.1.1.1.1.3-0313111 (3) ÖN#
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
mázas kerámiával,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel
MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs,
szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér

825 m2 00 00



3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj
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A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
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11 42-022-1.1.1.1.1.3-0313111 (3) ÖN#
Padlóburkolat készítése,
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfelületen,
mázas kerámiával,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel
MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs,
szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér

395 m2 00 00

12 42-022-2.1.1.1.3-0313111 (306) ÖN#
Lábazatburkolat készítése,
beltérben,
mázas kerámiával,
egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10
mm fugaszélességgel,
10 cm magasságig,
25×25 - 40×40 cm közötti lapmérettel
MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs,
szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér

102 m 00 00

13 42-073-1.1-0313175 (1) ÖN#
Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése,
szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és
mélységben
MAPEI Mapesil AC oldószermentes, ecetsavas, penészedésálló
szilikon hézagkitöltőanyag

690 m 00 00

14 44-000-1.2 (2) ÖN
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak
vagy kapu,
2,01-4,00 m² között

3 m² 00 00

15 44-001-1.3.1.1-0133004 (9) ÖN
Fa beltéri nyílászárók
elhelyezése, ajtólap utólag szerelt tokba,
2 db pántfelsővel, kilincs nélkül,
6,00 m kerületig
Porta beltéri festett, profilos, tele ajtólap (London, Bécs),
1000x2000 mm, 0,2 laminátos tokhoz

8 db 00 00



4. oldal
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16 45-001-1.1.3.1-0134013 (2) ÖN
Beltéri ajtók,
alapozott acél ajtótok elhelyezése,
saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM
tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel,
625x2000-2000x2125 mm névleges méretig
Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:1000 x 2000 mm

8 db 00 00

17 45-001-3.1-0134750 (12) ÖN
Kiegészítő szerelvények elhelyezése
beltéri ajtólapokhoz
30+35mm cilinderbetét, 3db kulccsal

8 db 00 00

18 45-001-3.1-0134752 (12) ÖN
Kiegészítő szerelvények elhelyezése
beltéri ajtólapokhoz
Alu körcímkés kilincsgarnitúra, BB vagy PZ előkészítéssel

8 db 00 00

19 47-000-1.21.2.1.1.2-0320612 (39) ÖN
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;
glettelés,
műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal),
vakolt felületen,
bármilyen padozatú helyiségben,
tagolt felületen
NIVELIN por alakú beltéri glett

400 m2 00 00

20 47-000-7.1.1.2-0250081 (129) ÖN
Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái;
régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró
szerkezetről,
leégetéssel, lemaratással vagy festékeltávolító pasztával,
tagolt felületről
Kromofág

120 m2 00 00

21 47-010-1.1.2-0415916 (2) ÖN
Normál nem egyenletes nedvszívóképességű
ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése,
vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval,
tagolt felületen
Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953208

945 m2 00 00
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22 47-011-15.1.1.2-0151171 (91) ÖN
Diszperziós festés
műanyag bázisú vizes-diszperziós
fehér vagy gyárilag színezett festékkel,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
tagolt sima felületen
Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118

945 m2 00 00

23 47-031-1.1.1.1-0130701 (1) ÖN
Belső fafelületek
alapmázolása,
műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval,
tagolatlan felületen
Trinát alapozófesték, fehér 100,
EAN: 5995061117031

120 m2 00 00

24 47-031-1.5.1.2-0130361 (36) ÖN
Belső fafelületek
zománclakkozása,
műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal,
tagolt felületen
Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100,
EAN: 5995061119042

120 m2 00 00

25 48-014-4.1-0313025 (4) ÖN#
Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű,
kerámia vagy GRES lapburkolat alatti
függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel,
két rétegben,
minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű,
ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió)
glettvassal vagy hengerrel felhordva
MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető
vízszigetelés

630 m2 00 00

26 83-001-1.1.1 (1)
Zuhanyozó helyiség páramentesítése
kör keresztmetszetű elszívó csatorna
axiális ventillátor külön terv szerint.

5 klt 00 00

Munkanem összesen: 00




