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Megjegyzések:  
- A költségvetési kiírás a Liliom utcai, a Telep utcai és az Árpád utcai csomópontok jelenlegi 
állapotára készült. A csomópontok távlatban jelzőlámpás csomóponttá épülnek át, azonban 
erre jelen kerékpáros infrastruktúra fejlesztés megkezdéséig várhatóan nem fog sor kerülni. 
- Az előkészítő munkáknál található kereszt- és hosszirányú repedések, lokális burkolatfelületi 
hibák, nagyobb felületű burkolati hibák javítása, valamint az aknafedlapok és a víznyelő 
rácsok cseréje és szintbe helyezése a 2016. márciusi állapot szerint került kiírásra. Az azóta 
bekövetkezett esetleges állapotromlásból adódó változásokat jelen kiírás nem tartalmazza! 
- Jelen költségvetési kiírás a 11. sz. főutat, valamint a 1108. j., a 1112. j., 1116. j. és a 11112. 
j. országos közutakat érintő beavatkozásokat tartalmazza. 
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I. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Meglévő aszfalt burkolat felületi marása a nyomvályús burkolat javítására
a marásból származó aszfalt törmelék elszállításával a Magyar Közút NZrt. szentendrei
telephelyére (2000 Szentendre, Ipar u. 6.)
(Számítógépes területmérés alapján) 135,0 m2 Ft/ m2
Lokális burkolatfelületi hiba javítása a hibás felület kivágásával, a mozgó részek eltávolításával és
elszállításával a Magyar Közút NZrt. szentendrei telephelyére (2000 Szentendre, Ipar u. 6.),
a javítandó felület tisztításával, a felület 0,5 kg/m2 adagolású bitumenemulziós előkenésével,
aszfaltozással, tömörítéssel 16,0 db Ft/ db
Nagyfelületű aszfalt burkolat javítás a hibás felület kivágásával, a mozgó részek eltávolításával és
elszállításával a Magyar Közút NZrt. szentendrei telephelyére (2000 Szentendre, Ipar u. 6.),
a javítandó felület tisztításával, a felület 0,5 kg/m2 adagolású bitumenemulziós előkenésével,
aszfaltozással, tömörítéssel (Számítógépes 
területmérés alapján) 574,0 m2 Ft/ m2
Hossz- és keresztirányú repedések javítása
(Számítógépes hosszmérés alapján) 916,0 fm Ft/ fm
Víznyelő akna körüli aszfalt burkolat javítás a bontásból származó aszfalt törmelék
elszállításával a Magyar Közút NZrt. szentendrei telephelyére (2000 Szentendre, Ipar u. 6.)
(Számítógépes területmérés alapján) 224,8 m2 Ft/ m2
Meglévő, íves kialakítású víznyelő rács cseréje vízszintes felületű, öntöttvas víznyelő rácsra,
a lecserélt íves víznyelő rácsok elszállításával a Magyar Közút NZrt. szentendrei telephelyére
(2000 Szentendre, Ipar u. 6.)
(48×48 cm, terhelési osztály: D400) 148,0 db Ft/ db
Öntöttvas víznyelő rács szintbe helyezése vínyelő akna körüli burkolat bontással, földkiemeléssel,
helyszíni betonozással, burkolat helyreállítással 27,0 db Ft/ db
Eltömődött víznyelő akna tisztítása az eltömődést okozó hordalék elszállításával
engedéllyel rendelkező lerakóhelyre
(Számítógépes területmérés alapján) 13,0 db Ft/ db
Meglévő aszfalt burkolat felületi marása meglévő víznyelő akna mellett
a marásból származó aszfalt törmelék elszállításával a Magyar Közút NZrt. szentendrei
telephelyére (2000 Szentendre, Ipar u. 6.)
(Számítógépes területmérés alapján) 1,0 m2 Ft/ m2
Csatornaakna körüli aszfalt burkolat javítás a bontásból származó aszfalt törmelék
elszállításával a Magyar Közút NZrt. szentendrei telephelyére (2000 Szentendre, Ipar u. 6.)
(Számítógépes területmérés alapján) 13,5 m2 Ft/ m2
Meglévő, aknafedlap és keret cseréje tömör, öntöttvas aknafedlapra és keretre
a lecserélt fedlapok és keretek elszállításával a Magyar Közút NZrt. szentendrei telephelyére
(2000 Szentendre, Ipar u. 6.)
(d=60 cm, terhelési osztály: D400) 31,0 db Ft/ db
Aknafedlap és keret szintbe helyezése akna körüli burkolat bontással, földkiemeléssel,
helyszíni betonozással, burkolat helyreállítással 10,0 db Ft/ db
Meglévő, áttört aknafedlap igazítása a rácsozás forgalom irányára merőleges irányba
történő állításával 16,0 db Ft/ db
Meglévő aszfalt burkolat felületi marása meglévő csatornaakna mellett
a marásból származó aszfalt törmelék elszállításával a Magyar Közút NZrt. szentendrei
telephelyére (2000 Szentendre, Ipar u. 6.)
(Számítógépes területmérés alapján) 1,0 m2 Ft/ m2
Meglévő gázelzáró szerelvény fedlapjának pótlása

(22×22 cm, terhelési osztály: D400) 5,0 db Ft/ db
Meglévő gázelzáró szerelvény fedlapjának cseréje a lecserélt fedlap elszállításával

(22×22 cm, terhelési osztály: D400) 5,0 db Ft/ db
Meglévő gázelzáró szerelvény fedlap keretének cseréje a lecserélt keret elszállításával

(22×22 cm, terhelési osztály: D400) 9,0 db Ft/ db
Gázelzáró szerelvény szintbe helyezése gázelzáró körüli burkolat bontással, földkiemeléssel,
helyszíni betonozással, burkolat helyreállítással 1,0 db Ft/ db
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Gázelzáró körüli aszfalt burkolat javítás a bontásból származó aszfalt törmelék
elszállításával a Magyar Közút NZrt. szentendrei telephelyére (2000 Szentendre, Ipar u. 6.)
(Számítógépes területmérés alapján) 3,5 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű terelővonal eltávolítása marással
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján) 403,9 m2 Ft/m2
Meglévő fehér színű záróvonal eltávolítása marással
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján) 445,3 m2 Ft/m2
Meglévő fehér színű, egyenes irányjelző nyíl eltávolítása marással
(1 db felülete 0,6 m2) 104,4 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű, balos irányjelző nyíl eltávolítása marással
(1 db felülete 0,8 m2) 36,0 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű, jobbos irányjelző nyíl eltávolítása marással
(1 db felülete 0,8 m2) 8,0 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű, egyenes és balos irányjelző nyíl eltávolítása marással
(1 db felülete 1,15 m2) 6,9 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű, egyenes és jobbos irányjelző nyíl eltávolítása marással
(1 db felülete 1,15 m2) 61,0 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű, balos terelőnyíl eltávolítása marással
(1 db felülete 1,50 m2) 9,0 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű, jobbos terelőnyíl eltávolítása marással
(1 db felülete 1,50 m2) 6,0 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű "Útszűkület" burkolati jel eltávolítása marással
(1 db felülete 1,80 m2) 14,4 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű "Forgalomirányító fényjelző készülék" burkolati jel eltávolítása marással
(1 db felülete 1,80 m2) 7,2 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű "BUSZ" burkolati jel eltávolítása marással
(Állomás tér felé forduló, balra kanyarodó 
sávban, 1 db felülete 2,50 m2) 2,5 m2 Ft/ m2
Meglévő kiemelt szegély tisztítása gyomtalanítással és portalanítással kézi söpréssel
(tervezett "Veszélyes kiemelt szegély" 
burkolati 1 340,0 fm Ft/ fm
Meglévő kiemelt szegély rekonstrukciója aszfalt burkolat vágással és bontással, a szegély és a
beton alapgerenda elbontásával és 
elszállításával, új szegély és alapgerenda 
építésével, aszfaltozással
(tervezett "Veszélyes kiemelt szegély" 
festésnél, meglévő rossz állapotú szegélyek 
esetében, a teljes hossz 30%-ában) 402,0 fm Ft/ fm
Meglévő útburkolat felületének tisztítása az útpálya kétoldalán, a kiemelt szegély melletti

1,50 m széles sávban gépi söpréssel 20 424,0 m2 Ft/ m2
Összesen:

II. FORGALOMTECHNIKAI MUNKÁK
Tétel: Díjtétel (Ft)
Közúti jelzőtábla oszlop eltávolítása jelzőtáblákkal együtt,
monolit betontömb alapozással (d=76 mm) 1,0 db Ft/ db
Közúti jelzőtábla oszlop áthelyezése jelzőtáblákkal együtt
monolit betontömb alapozással 7,0 db Ft/ db
Közúti jelzőtábla áthelyezése oszlop nélkül

2,0 db Ft/ db
Közúti jelzőtábla oszlop elhelyezése monolit betontömb alapozással
(Kalászi és a Szentlászlói úti csomópontoknál)
(horganyzott acélból, átm.: 60 mm ) 3,0 db Ft/ db
Közúti jelzőtábla oszlop elhelyezése monolit betontömb alapozással
(horganyzott acélból, átm.: 76 mm ) 30,0 db Ft/ db
"Mezőgazdasági vontatóval, állati erővel vont járművel és kerékpárral behajtani tilos" jelzőtábla
eltávolítása oszlopról 48,0 db Ft/ db
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Egyéb közúti jelzőtábla eltávolítása oszlopról
8,0 db Ft/ db

"Útszűkület (két oldalról)" veszélyt jelző tábla elhelyezése oszlopra (D=900 mm; HI fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből), (a 11. sz. főúton) 6,0 db Ft/ db
"Útszűkület (balról)" veszélyt jelző tábla elhelyezése oszlopra (D=900 mm; HI fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből), (a 11. sz. főúton) 18,0 db Ft/ db
"Útszűkület (jobbról)" veszélyt jelző tábla elhelyezése oszlopra (D=900 mm; HI fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből), (a 11. sz. főúton) 3,0 db Ft/ db
"Kerékpárosok" veszélyt jelző tábla elhelyezése oszlopra (D=750 mm; HI fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből), (a Kalászi, a 
Dobogókői, a Szentlászlói és a Sztaravodai 4,0 db Ft/ db
"Kerékpárosok" veszélyt jelző tábla elhelyezése oszlopra (D=900 mm; HI fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből), (a 11. sz. főúton) 24,0 db Ft/ db
"Egyéb veszély" veszélyt jelző tábla elhelyezése oszlopra (D=750 mm; HI fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez alap-
anyagú lemezből, 3 hónapra), (a Kalászi, a Do-
bogókői, a Szentlászlói és a Sztaravodai úton) 4,0 db Ft/ db
"Egyéb veszély" veszélyt jelző tábla elhelyezése oszlopra (D=900 mm; HI fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez alap-
anyagú lemezből, 3 hónapra), (a 11. sz. főúton) 5,0 db Ft/ db
"Mezőgazdasági vontatóval és állati erővel vont járművel behajtani tilos" jelzőtábla elhelyezése
oszlopra (D=600 mm; HI fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből), (a Szentlászlói úton) 1,0 db Ft/ db
"Mezőgazdasági vontatóval és állati erővel vont járművel behajtani tilos" jelzőtábla elhelyezése
oszlopra (D=750 mm; HI fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből), (a 11. sz. főúton) 47,0 db Ft/ db
"Besorolási rend" jelzőtábla elhelyezése oszlopra (D=800 mm, E≥640 mm; HI fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből), (a 11. sz. főúton) 8,0 db Ft/ db
"Besorolási rend" jelzőtábla elhelyezése oszlopra (D=800 mm, E≥640 mm; HI fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből, min. D=300 mm 
alapméretű "Útszűkület (balról)" betéttáblával), 
(a 11. sz. főúton) 11,0 db Ft/ db
"Kerékpáros közvetett kapcsolat" jelzőtábla elhelyezése oszlopra (D=450 mm; HI fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből), (a 11. sz. főúton) 7,0 db Ft/ db
"Forgalomcsillapító középsziget" jelzőtábla elhelyezése oszlopra (500×500 mm; HI fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből), (a 11. sz. főúton) 7,0 db Ft/ db
"Kötelező haladási irány kerékpárosoknak (balra)" jelzőtábla elhelyezése oszlopra (D=450 mm;
HI fóliázás; fenol műgyanta bevonatú, rétegelt 
lemez alapanyagú lemezből), (a Kalászi úton) 1,0 db Ft/ db
"Kötelező haladási irány kerékpárosoknak (jobbra)" jelzőtábla elhelyezése oszlopra (D=450 mm;
HI fóliázás; fenol műgyanta bevonatú, rétegelt 
lemez alapanyagú lemezből), (a 11. sz. főúton) 1,0 db Ft/ db
"Forgalmi rend változás" jelzőtábla elhelyezése oszlopra (350×175 mm; HI fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez alap-
anyagú lemezből, 3 hónapra), (a Kalászi, a Do-
bogókői, a Szentlászlói és a Sztaravodai úton) 4,0 db Ft/ db
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"Forgalmi rend változás" jelzőtábla elhelyezése oszlopra (500×250 mm; HI fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez alap-
anyagú lemezből, 3 hónapra), (a 11. sz. főúton) 5,0 db Ft/ db
"Távolság (150 m)" jelzőtábla elhelyezése oszlopra (500×250 mm; HI fóliázás;
fenol műgyanta bevonatú, rétegelt lemez 
alapanyagú lemezből) 1,0 db Ft/ db
Sárga fluor alapú jelzőtábla csoport elhelyezése oszlopra "Kerékpárosok" veszélyt jelző táblával,
"Hosszúság (2,5 km)" és "Vigyázzunk rájuk!" 
kiegészítő táblákkal (D=900 mm és 500×250 
mm; HI fóliázás; fenol műgyanta bevonatú, 
rétegelt lemez alapanyagú lemezből), (a 11. sz. 
főúton a 16+917, a 19+465 (kétszer) és a 
22+024 szelvényekben) 4,0 db Ft/ db
"Útszűkület" betéttábla elhelyezése ragasztással meglévő "Besorolási rend" jelzőtáblára
(a 11. sz. főúton) 2,0 db Ft/ db
Meglévő fehér színű "Záróvonal" burkolati jel újrafestése tartós jelből, gépi erővel
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján) 511,8 m2 Ft/m2
Meglévő fehér színű, 2,00/4,00 m osztásközű "Terelővonal" burkolati jel újrafestése
tartós jelből, gépi erővel
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján) 94,2 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű, "Gyalogos-átkelőhely" burkolati jel újrafestése tartós jelből, kézi erővel
(Számítógépes területmérés alapján) 530,6 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű, "Helyzetjelző vonal (kötelező megállás helye)" burkolati jel újrafestése
tartós jelből, kézi erővel
(Számítógépes területmérés alapján) 137,0 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű, "Helyzetjelző vonal (megállás helye)" burkolati jel újrafestése
tartós jelből, kézi erővel
(Számítógépes területmérés alapján) 5,4 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű, "Elsőbbségadás kötelező" burkolati jel újrafestése
tartós jelből, kézi erővel 3,4 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű, "STOP" burkolati jel újrafestése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 2,45 m2) 7,4 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű, egyenes irányjelző nyíl újrafestése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 0,6 m2) 2,4 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű, balos irányjelző nyíl újrafestése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 0,8 m2) 1,6 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű, jobbos irányjelző nyíl újrafestése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 0,8 m2) 8,0 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű, egyenes és balos irányjelző nyíl újrafestése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 1,15 m2) 2,3 m2 Ft/ m2
Meglévő fehér színű "Forgalom elől elzárt terület" burkolati jel újrafestése tartós jelből, gépi erővel
(Számítógépes területmérés alapján) 110,3 m2 Ft/ m2
Meglévő sárga színű "Megállóhely" burkolati jel újrafestése tartós jelből, gépi erővel
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján) 11,7 m2 Ft/ m2
12 cm széles, fehér színű, folytonos "Záróvonal" burkolati jel készítése tartós jelből, gépi erővel
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján) 578,6 m2 Ft/m2
12 cm széles, fehér színű, 2,00/4,00 m osztásközű "Terelővonal" burkolati jel készítése
tartós jelből, gépi erővel
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján) 362,1 m2 Ft/ m2
12 cm széles, fehér színű, 1,50/1,50 m osztásközű "Terelővonal" burkolati jel készítése
tartós jelből, gépi erővel
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján) 5,0 m2 Ft/ m2
12 cm széles, fehér színű, 3,00/3,00 m osztásközű "Különleges forgalmi sávok elválasztása"
burkolati jel készítése tartós jelből, gépi erővel
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján) 19,2 m2 Ft/ m2
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12 cm széles, fehér színű, 2,00/4,00 m osztásközű "Átléphető záróvonal" burkolati jel készítése
tartós jelből, kézi erővel
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján) 8,7 m2 Ft/ m2
50 cm széles, fehér színű "Helyzetjelző vonal (kötelező megállás helye)" burkolati jel készítése
tartós jelből, kézi erővel
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján) 0,8 m2 Ft/ m2
Fehér színű, "Útszűkület" burkolati jel készítése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 2,1 m2) 2,1 m2 Ft/ m2
Fehér színű, "Útszűkület (balról)" burkolati jel készítése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 2,0 m2) 34,0 m2 Ft/ m2
Fehér színű, "Útszűkület (jobbról)" burkolati jel készítése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 2,0 m2) 4,0 m2 Ft/ m2
Fehér színű, "Forgalomirányító fényjelző készülék" burkolati jel készítése tartós jelből,
kézi erővel (1 db felülete 1,8 m2) 7,2 m2 Ft/ m2
Fehér színű, "Kerékpárosok" burkolati jel készítése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 2,4 m2) 4,8 m2 Ft/ m2
Fehér színű, "Irányjelző nyíl (egyenes)" burkolati jel készítése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 0,6 m2) 135,6 m2 Ft/ m2
Fehér színű, "Irányjelző nyíl (balos)" burkolati jel készítése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 0,8 m2) 43,2 m2 Ft/ m2
Fehér színű, "Irányjelző nyíl (jobbos)" burkolati jel készítése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 0,8 m2) 10,4 m2 Ft/ m2
Fehér színű, "Irányjelző nyíl (egyenes+balos)" burkolati jel készítése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 1,15 m2) 20,7 m2 Ft/ m2
Fehér színű, "Irányjelző nyíl (egyenes+jobbos)" burkolati jel készítése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 1,15 m2) 74,8 m2 Ft/ m2
Fehér színű, "Terelőnyíl, balra" burkolati jel készítése tartós jelből, kézi erővel
(1 db felülete 1,5 m2) 4,5 m2 Ft/ m2
Fehér színű, "Forgalom elől elzárt terület" burkolati jel készítése tartós jelből, gépi erővel
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján) 92,8 m2 Ft/ m2
Fekete-fehér sávos, "Veszélyes kiemelt szegély" felfestés készítése tartós jelből, kézi erővel
a meglévő kiemelt szegély felületére
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján) 361,8 m2 Ft/ m2
Sárga színű, folytonos "Megállóhely" burkolati jel készítése tartós jelből, gépi erővel
(A hossz számítógépes hosszmérés alapján) 14,8 m2 Ft/ m2
Összesen:
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