
 

Műszaki tartalom: 

 Járdaszélesség átlagosan: 1,50 m 

 meglévő szilárd burkolatok bontása, lerakóhelyre történő szállítása 5 km-en 

belül (járdaszélesség átlag 2, 0 m) 

 tükörképzés, altalaj tömörítés 

 előregyártott kerti szegély építése 100*20*5 cm-es AB szegélyelemből, 

kapubejáróknál „K” szegélyelem építése  

 fagyvédő ágyazati réteg készítése 10-30 cm vastagságban M-56 zúzottkőből, 

vagy azzal egyenértékű anyagból (járdaburkolat alatt 15 cm, kapubejárók alatt 

30 cm) 

 szárazon lehúzott homok, vagy zúzalék ágyazat (szemcseméret 0-4 mm) 3 cm 

vastagságban 

 6 cm vastagságú Barabás Gerecse típusú térkőburkolat készítése, szürke 

színben, 1,50 m szélességben, vagy azzal egyenértékű anyagból 

 előregyártott rácsos, vagy beton elemes folyóka beépítése a tetőkifolyóknál 

 száraz és finom homok fugázás 

 tömörített földpadka kialakítása (0,5-1,0 m közötti szélességben) 

 

Építési helyszínek: 

1. Petőfi S. u. (Szeremlei u. – Templom tér közötti szakasz) mindkét oldala, de 

elsősorban a páratlan oldala  

cca. 1460 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 2190 m
2
 felületen. 

 

2. Damjanich u. (Szeremlei u. – Rákóczi F. u. közötti szakasz) mindkét oldala, 

de elsősorban a páratlan oldala  

cca. 1520 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 2280 m
2
 felületen. 

 

3. Temető u. mindkét oldala, de elsősorban a páros oldala  

cca. 208 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 312 m
2
 felületen. 

 

4. Alkotmány u. (Kossuth L. – Petőfi S. u. közötti szakasz) mindkét oldala  

cca. 80 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 120 m
2
 felületen. 

 

5. Alkotmány u. (Damjanich – Széchenyi I. u. közötti szakasz) mindkét oldala, 

de elsősorban a páratlan oldala  

cca. 200 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 300 m
2
 felületen. 

 

6. Alkotmány u. (Széchenyi I. – Alkotmány u. végén lévő lakóingatlanok közötti 

szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan oldala  

cca. 200 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 300 m
2
 felületen. 

 

7. Kossuth L. u. 71. sz. – Kossuth L. u. 91. sz. közötti szakasz  

cca. 240 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 360 m
2
 felületen. 

 

8. Kossuth L. u. 52. sz. – Kossuth L. u. 110. sz. közötti szakasza 

cca. 614,46 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 921,69 5m
2
 felületen. 

 

Összes hossz: 4.522,46 fm 

 



Árazatlan költségvetések-Vaskút járdafelújítások Mennyiségekkel Részletezés

Vaskúton belterületi járdák felújítása

A költségvetésben szereplő mennyiségek előirányzatnak tekintendők, a pályázatok 

összehasonlíthatóságát szolgálják. A kivitelezés során a valós elvégzendő munka 

mennyisége a költségvetésben szereplő mennyiségektől eltérhet, az elvégzett munka az 

árajánlatban szereplő megajánlott egységárakon, műszaki ellenőr által ellenőrzött és 

ellenjegyzett tételes felmérési napló alapján kerül elszámolásra. 

Költségvetési főösszesítő

-  Ft                     

-  Ft                     

-  Ft                     

Mindösszesen nettó:

ÁFA

Mindösszesen bruttó:

1. oldal, összesen: 9



Árazatlan költségvetések-Vaskút járdafelújítások Mennyiségekkel Részletezés

Sorszám Munka megnevezése menny. m.e. Anyag e. ár Díj e.ár Anyag össz. Díj össz.

1. Meglévő szilárd burkolatok 

bontása (tégla, monolit beton 

és beton járdaalap).

261,34 m3 -  Ft            -  Ft        

2. Földkitermelés átlag 20cm 

vastagságban ágyazat helyén

470,41 m3 -  Ft            -  Ft        

3. Törmelék és kiszorult föld 

felrakása szállító járműre és 

lerakóhelyre történő szállítása 

5km-en belül (lerakóhelyi díj 

nélkül!)

731,75 m3 -  Ft            -  Ft        

4. Altalaj tömörítés 2 352,06 m2 -  Ft            -  Ft        

5. Tükör készítés 2 352,06 m2 -  Ft            -  Ft        

6. Előregyártott kerti szegély 

építése 100×20×5 cm-es AB 

szegélyelemekből, beton 

gerendába fektetve

1 168,00 m -  Ft            -  Ft        

7. Előregyártott K szegélyelem 

építése, beton gerendába 

fektetve

584,00 m -  Ft            -  Ft        

8. Előregyártott műanyag rácsos 

folyóka, vagy beton elemes 

folyóka építése tetőkifolyóknál, 

beton gerendába fektetve

113,14 m -  Ft            -  Ft        

9. Fagyvédő ágyazati réteg 

készítése nagyszemcséjű M-

56 zúzottkőből, 10-30 cm 

vastagságban, vagy azzal 

egyenértékű anyagból

470,41 m3 -  Ft            -  Ft        

10. Szárazon lehúzott homok, 

vagy zúzalék ágyazat 

(szemcseméret 0/4 mm) 3 cm 

vastagságban

65,70 m3 -  Ft            -  Ft        

11. 6 cm vastagságú térkőburkolat 

készítése AB Barabás 

Gerecse tip. Térburkoló kőből, 

szürke színben, 1,5m 

szélességben

2 182,70 m2 -  Ft            -  Ft        

12. Kvarchomok fugázás 2 182,70 m2 -  Ft            -  Ft        

13. Tömörített földpadka 

kialakítása max 1m 

szélességben

1 460,00 m2 -  Ft            -  Ft        

-  Ft            -  Ft        

-  Ft                                 Összesen:

1. Petőfi S. u. (Szeremlei u. – Templom tér közötti szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan 

oldala 

cca. 1460 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 2190 m2 felületen.

2. oldal, összesen: 9



Árazatlan költségvetések-Vaskút járdafelújítások Mennyiségekkel Részletezés

Sorszám Munka megnevezése menny. m.e. Anyag e. ár Díj e.ár Anyag össz. Díj össz.

1. Meglévő szilárd burkolatok 

bontása (tégla, monolit beton 

és beton járdaalap).

272,08 m3 -  Ft            -  Ft        

2. Földkitermelés átlag 20cm 

vastagságban ágyazat helyén

489,74 m3 -  Ft            -  Ft        

3. Törmelék és kiszorult föld 

felrakása szállító járműre és 

lerakóhelyre történő szállítása 

5km-en belül (lerakóhelyi díj 

nélkül!)

761,82 m3 -  Ft            -  Ft        

4. Altalaj tömörítés 2 448,72 m2 -  Ft            -  Ft        

5. Tükör készítés 2 448,72 m2 -  Ft            -  Ft        

6. Előregyártott kerti szegély 

építése 100×20×5 cm-es AB 

szegélyelemekből, beton 

gerendába fektetve

1 216,00 m -  Ft            -  Ft        

7. Előregyártott K szegélyelem 

építése, beton gerendába 

fektetve

608,00 m -  Ft            -  Ft        

8. Előregyártott műanyag rácsos 

folyóka, vagy beton elemes 

folyóka építése tetőkifolyóknál, 

beton gerendába fektetve

117,79 m -  Ft            -  Ft        

9. Fagyvédő ágyazati réteg 

készítése nagyszemcséjű M-

56 zúzottkőből, 10-30 cm 

vastagságban, vagy azzal 

egyenértékű anyagból

489,74 m3 -  Ft            -  Ft        

10. Szárazon lehúzott homok, 

vagy zúzalék ágyazat 

(szemcseméret 0/4 mm) 3 cm 

vastagságban

68,40 m3 -  Ft            -  Ft        

11. 6 cm vastagságú térkőburkolat 

készítése AB Barabás 

Gerecse tip. Térburkoló kőből, 

szürke színben, 1,5m 

szélességben

2 272,40 m2 -  Ft            -  Ft        

12. Kvarchomok fugázás 2 272,40 m2 -  Ft            -  Ft        

13. Tömörített földpadka 

kialakítása max 1m 

szélességben

1 520,00 m2 -  Ft            -  Ft        

-  Ft            -  Ft        

Összesen: -  Ft                                 

2. Damjanich u. (Szeremlei u. – Rákóczi F. u. közötti szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan 

oldala 

cca. 1520 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 2280 m2 felületen.

3. oldal, összesen: 9



Árazatlan költségvetések-Vaskút járdafelújítások Mennyiségekkel Részletezés

Sorszám Munka megnevezése menny. m.e. Anyag e. ár Díj e.ár Anyag össz. Díj össz.

1. Meglévő szilárd burkolatok 

bontása (tégla, monolit beton 

és beton járdaalap).

37,23 m3 -  Ft            -  Ft        

2. Földkitermelés átlag 20cm 

vastagságban ágyazat helyén

67,02 m3 -  Ft            -  Ft        

3. Törmelék és kiszorult föld 

felrakása szállító járműre és 

lerakóhelyre történő szállítása 

5km-en belül (lerakóhelyi díj 

nélkül!)

104,25 m3 -  Ft            -  Ft        

4. Altalaj tömörítés 335,09 m2 -  Ft            -  Ft        

5. Tükör készítés 335,09 m2 -  Ft            -  Ft        

6. Előregyártott kerti szegély 

építése 100×20×5 cm-es AB 

szegélyelemekből, beton 

gerendába fektetve

166,40 m -  Ft            -  Ft        

7. Előregyártott K szegélyelem 

építése, beton gerendába 

fektetve

83,20 m -  Ft            -  Ft        

8. Előregyártott műanyag rácsos 

folyóka, vagy beton elemes 

folyóka építése tetőkifolyóknál, 

beton gerendába fektetve

16,12 m -  Ft            -  Ft        

9. Fagyvédő ágyazati réteg 

készítése nagyszemcséjű M-

56 zúzottkőből, 10-30 cm 

vastagságban, vagy azzal 

egyenértékű anyagból

67,02 m3 -  Ft            -  Ft        

10. Szárazon lehúzott homok, 

vagy zúzalék ágyazat 

(szemcseméret 0/4 mm) 3 cm 

vastagságban

9,36 m3 -  Ft            -  Ft        

11. 6 cm vastagságú térkőburkolat 

készítése AB Barabás 

Gerecse tip. Térburkoló kőből, 

szürke színben, 1,5m 

szélességben

310,96 m2 -  Ft            -  Ft        

12. Kvarchomok fugázás 310,96 m2 -  Ft            -  Ft        

13. Tömörített földpadka 

kialakítása max 1m 

szélességben

208,00 m2 -  Ft            -  Ft        

-  Ft            -  Ft        

3. Temető u. mindkét oldala, de elsősorban a páros oldala 

cca. 208 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 312 m2 felületen.

Összesen: -  Ft                                 

4. oldal, összesen: 9



Árazatlan költségvetések-Vaskút járdafelújítások Mennyiségekkel Részletezés

Sorszám Munka megnevezése menny. m.e. Anyag e. ár Díj e.ár Anyag össz. Díj össz.

1. Meglévő szilárd burkolatok 

bontása (tégla, monolit beton 

és beton járdaalap).

14,32 m3 -  Ft            -  Ft        

2. Földkitermelés átlag 20cm 

vastagságban ágyazat helyén

25,78 m3 -  Ft            -  Ft        

3. Törmelék és kiszorult föld 

felrakása szállító járműre és 

lerakóhelyre történő szállítása 

5km-en belül (lerakóhelyi díj 

nélkül!)

40,10 m3 -  Ft            -  Ft        

4. Altalaj tömörítés 128,88 m2 -  Ft            -  Ft        

5. Tükör készítés 128,88 m2 -  Ft            -  Ft        

6. Előregyártott kerti szegély 

építése 100×20×5 cm-es AB 

szegélyelemekből, beton 

gerendába fektetve

64,00 m -  Ft            -  Ft        

7. Előregyártott K szegélyelem 

építése, beton gerendába 

fektetve

32,00 m -  Ft            -  Ft        

8. Előregyártott műanyag rácsos 

folyóka, vagy beton elemes 

folyóka építése tetőkifolyóknál, 

beton gerendába fektetve

6,20 m -  Ft            -  Ft        

9. Fagyvédő ágyazati réteg 

készítése nagyszemcséjű M-

56 zúzottkőből, 10-30 cm 

vastagságban, vagy azzal 

egyenértékű anyagból

25,78 m3 -  Ft            -  Ft        

10. Szárazon lehúzott homok, 

vagy zúzalék ágyazat 

(szemcseméret 0/4 mm) 3 cm 

vastagságban

3,60 m3 -  Ft            -  Ft        

11. 6 cm vastagságú térkőburkolat 

készítése AB Barabás 

Gerecse tip. Térburkoló kőből, 

szürke színben, 1,5m 

szélességben

119,60 m2 -  Ft            -  Ft        

12. Kvarchomok fugázás 119,60 m2 -  Ft            -  Ft        

13. Tömörített földpadka 

kialakítása max 1m 

szélességben

80,00 m2 -  Ft            -  Ft        

-  Ft            -  Ft        

4. Alkotmány u. (Kossuth L. – Petőfi S. u. közötti szakasz) mindkét oldala 

cca. 80 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 120 m2 felületen.

Összesen: -  Ft                                 

5. oldal, összesen: 9



Árazatlan költségvetések-Vaskút járdafelújítások Mennyiségekkel Részletezés

Sorszám Munka megnevezése menny. m.e. Anyag e. ár Díj e.ár Anyag össz. Díj össz.

1. Meglévő szilárd burkolatok 

bontása (tégla, monolit beton 

és beton járdaalap).

35,80 m3 -  Ft            -  Ft        

2. Földkitermelés átlag 20cm 

vastagságban ágyazat helyén

64,44 m3 -  Ft            -  Ft        

3. Törmelék és kiszorult föld 

felrakása szállító járműre és 

lerakóhelyre történő szállítása 

5km-en belül (lerakóhelyi díj 

nélkül!)

100,24 m3 -  Ft            -  Ft        

4. Altalaj tömörítés 322,20 m2 -  Ft            -  Ft        

5. Tükör készítés 322,20 m2 -  Ft            -  Ft        

6. Előregyártott kerti szegély 

építése 100×20×5 cm-es AB 

szegélyelemekből, beton 

gerendába fektetve

160,00 m -  Ft            -  Ft        

7. Előregyártott K szegélyelem 

építése, beton gerendába 

fektetve

80,00 m -  Ft            -  Ft        

8. Előregyártott műanyag rácsos 

folyóka, vagy beton elemes 

folyóka építése tetőkifolyóknál, 

beton gerendába fektetve

15,50 m -  Ft            -  Ft        

9. Fagyvédő ágyazati réteg 

készítése nagyszemcséjű M-

56 zúzottkőből, 10-30 cm 

vastagságban, vagy azzal 

egyenértékű anyagból

64,44 m3 -  Ft            -  Ft        

10. Szárazon lehúzott homok, 

vagy zúzalék ágyazat 

(szemcseméret 0/4 mm) 3 cm 

vastagságban

9,00 m3 -  Ft            -  Ft        

11. 6 cm vastagságú térkőburkolat 

készítése AB Barabás 

Gerecse tip. Térburkoló kőből, 

szürke színben, 1,5m 

szélességben

299,00 m2 -  Ft            -  Ft        

12. Kvarchomok fugázás 299,00 m2 -  Ft            -  Ft        

13. Tömörített földpadka 

kialakítása max 1m 

szélességben

200,00 m2 -  Ft            -  Ft        

-  Ft            -  Ft        

5. Alkotmány u. (Damjanich – Széchenyi I. u. közötti szakasz) mindkét oldala, de elsősorban a páratlan 

oldala 

cca. 200 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 300 m2 felületen.

Összesen: -  Ft                                 

6. oldal, összesen: 9



Árazatlan költségvetések-Vaskút járdafelújítások Mennyiségekkel Részletezés

Sorszám Munka megnevezése menny. m.e. Anyag e. ár Díj e.ár Anyag össz. Díj össz.

1. Meglévő szilárd burkolatok 

bontása (tégla, monolit beton 

és beton járdaalap).

35,80 m3 -  Ft            -  Ft        

2. Földkitermelés átlag 20cm 

vastagságban ágyazat helyén

64,44 m3 -  Ft            -  Ft        

3. Törmelék és kiszorult föld 

felrakása szállító járműre és 

lerakóhelyre történő szállítása 

5km-en belül (lerakóhelyi díj 

nélkül!)

100,24 m3 -  Ft            -  Ft        

4. Altalaj tömörítés 322,20 m2 -  Ft            -  Ft        

5. Tükör készítés 322,20 m2 -  Ft            -  Ft        

6. Előregyártott kerti szegély 

építése 100×20×5 cm-es AB 

szegélyelemekből, beton 

gerendába fektetve

160,00 m -  Ft            -  Ft        

7. Előregyártott K szegélyelem 

építése, beton gerendába 

fektetve

80,00 m -  Ft            -  Ft        

8. Előregyártott műanyag rácsos 

folyóka, vagy beton elemes 

folyóka építése tetőkifolyóknál, 

beton gerendába fektetve

15,50 m -  Ft            -  Ft        

9. Fagyvédő ágyazati réteg 

készítése nagyszemcséjű M-

56 zúzottkőből, 10-30 cm 

vastagságban, vagy azzal 

egyenértékű anyagból

64,44 m3 -  Ft            -  Ft        

10. Szárazon lehúzott homok, 

vagy zúzalék ágyazat 

(szemcseméret 0/4 mm) 3 cm 

vastagságban

9,00 m3 -  Ft            -  Ft        

11. 6 cm vastagságú térkőburkolat 

készítése AB Barabás 

Gerecse tip. Térburkoló kőből, 

szürke színben, 1,5m 

szélességben

299,00 m2 -  Ft            -  Ft        

12. Kvarchomok fugázás 299,00 m2 -  Ft            -  Ft        

13. Tömörített földpadka 

kialakítása max 1m 

szélességben

200,00 m2 -  Ft            -  Ft        

-  Ft            -  Ft        

6. Alkotmány u. (Széchenyi I. – Alkotmány u. végén lévő lakóingatlanok közötti szakasz) mindkét oldala, 

de elsősorban a páratlan oldala 

cca. 200 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 300 m2 felületen.

Összesen: -  Ft                                 

7. oldal, összesen: 9



Árazatlan költségvetések-Vaskút járdafelújítások Mennyiségekkel Részletezés

Sorszám Munka megnevezése menny. m.e. Anyag e. ár Díj e.ár Anyag össz. Díj össz.

1. Meglévő szilárd burkolatok 

bontása (tégla, monolit beton 

és beton járdaalap).

42,96 m3 -  Ft            -  Ft        

2. Földkitermelés átlag 20cm 

vastagságban ágyazat helyén

77,33 m3 -  Ft            -  Ft        

3. Törmelék és kiszorult föld 

felrakása szállító járműre és 

lerakóhelyre történő szállítása 

5km-en belül (lerakóhelyi díj 

nélkül!)

120,29 m3 -  Ft            -  Ft        

4. Altalaj tömörítés 386,64 m2 -  Ft            -  Ft        

5. Tükör készítés 386,64 m2 -  Ft            -  Ft        

6. Előregyártott kerti szegély 

építése 100×20×5 cm-es AB 

szegélyelemekből, beton 

gerendába fektetve

192,00 m -  Ft            -  Ft        

7. Előregyártott K szegélyelem 

építése, beton gerendába 

fektetve

96,00 m -  Ft            -  Ft        

8. Előregyártott műanyag rácsos 

folyóka, vagy beton elemes 

folyóka építése tetőkifolyóknál, 

beton gerendába fektetve

18,60 m -  Ft            -  Ft        

9. Fagyvédő ágyazati réteg 

készítése nagyszemcséjű M-

56 zúzottkőből, 10-30 cm 

vastagságban, vagy azzal 

egyenértékű anyagból

77,33 m3 -  Ft            -  Ft        

10. Szárazon lehúzott homok, 

vagy zúzalék ágyazat 

(szemcseméret 0/4 mm) 3 cm 

vastagságban

10,80 m3 -  Ft            -  Ft        

11. 6 cm vastagságú térkőburkolat 

készítése AB Barabás 

Gerecse tip. Térburkoló kőből, 

szürke színben, 1,5m 

szélességben

358,80 m2 -  Ft            -  Ft        

12. Kvarchomok fugázás 358,80 m2 -  Ft            -  Ft        

13. Tömörített földpadka 

kialakítása max 1m 

szélességben

240,00 m2 -  Ft            -  Ft        

-  Ft            -  Ft        

7. Kossuth L. u. 71. sz. – Kossuth L. u. 91. sz. közötti szakasz 

cca. 240 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 360 m2 felületen.

Összesen: -  Ft                                 

8. oldal, összesen: 9



Árazatlan költségvetések-Vaskút járdafelújítások Mennyiségekkel Részletezés

Sorszám Munka megnevezése menny. m.e. Anyag e. ár Díj e.ár Anyag össz. Díj össz.

1. Meglévő szilárd burkolatok 

bontása (tégla, monolit beton 

és beton járdaalap).

109,91 m3 -  Ft            -  Ft        

2. Földkitermelés átlag 20cm 

vastagságban ágyazat helyén

197,83 m3 -  Ft            -  Ft        

3. Törmelék és kiszorult föld 

felrakása szállító járműre és 

lerakóhelyre történő szállítása 

5km-en belül (lerakóhelyi díj 

nélkül!)

307,74 m3 -  Ft            -  Ft        

4. Altalaj tömörítés 989,15 m2 -  Ft            -  Ft        

5. Tükör készítés 989,15 m2 -  Ft            -  Ft        

6. Előregyártott kerti szegély 

építése 100×20×5 cm-es AB 

szegélyelemekből, beton 

gerendába fektetve

491,20 m -  Ft            -  Ft        

7. Előregyártott K szegélyelem 

építése, beton gerendába 

fektetve

245,60 m -  Ft            -  Ft        

8. Előregyártott műanyag rácsos 

folyóka, vagy beton elemes 

folyóka építése tetőkifolyóknál, 

beton gerendába fektetve

47,58 m -  Ft            -  Ft        

9. Fagyvédő ágyazati réteg 

készítése nagyszemcséjű M-

56 zúzottkőből, 10-30 cm 

vastagságban, vagy azzal 

egyenértékű anyagból

197,83 m3 -  Ft            -  Ft        

10. Szárazon lehúzott homok, 

vagy zúzalék ágyazat 

(szemcseméret 0/4 mm) 3 cm 

vastagságban

27,63 m3 -  Ft            -  Ft        

11. 6 cm vastagságú térkőburkolat 

készítése AB Barabás 

Gerecse tip. Térburkoló kőből, 

szürke színben, 1,5m 

szélességben

917,93 m2 -  Ft            -  Ft        

12. Kvarchomok fugázás 917,93 m2 -  Ft            -  Ft        

13. Tömörített földpadka 

kialakítása max 1m 

szélességben

614,46 m2 -  Ft            -  Ft        

-  Ft            -  Ft        

8. Kossuth L. u. 52. sz. – Kossuth L. u. 110. sz. közötti szakasza

cca. 614,46 fm hosszban, 1,50 m szélességben, 921,69 5m2 felületen.

Összesen: -  Ft                                 

9. oldal, összesen: 9
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