
Sorszám Megnevezés Mennyiség egység

1 Földkiemelés, elszállítással 20 km deponálással 60 m3

2

Lámpaoszlop alapozás készítése, gyári alapvasalattal, gyártói 

alapozási terv szerint, betonozással kompletten 20 méteres 

oszlophoz

4 tétel

3 Árok ásás 1,0x0,6 m visszatöltéssel, tömörítéssel 245 m

4
Lépésálló műanyag gégecső Fi 50mm, oszlophoz történő 

kábelvezetéshez
50 m

5 Kábeljelző szalag 300 m

6 Kábel fedlap 300 m

7 Kábelbújtítás 14 m

8 NAYY-J 4x50 mm2 320 m

9 NYY-J 7x2,5 mm2 410 m

10 NYY-J 3x2,5 mm2 750 m

11
Tüzihorgonyzott acél oszlop, 18 m magas talpas kivitel, 

betonalappal fényvetőtartóval kialakítva
4 db

12

2000 W fémhalogén fényvető, aszimmetrikus lámpatest 

keskenyen és szélesen sugárzó kivitel, nagynyomású fém 

halogén fényforással, IP66 védettséggel, nyomáskiegyenlítő 

készülékkel, szögbeállító tárcsával, SBP HORO 2000 E

28 db

13

Oszlop mellé állított működtető-biztosító és elosztószekrény 

elhelyezése, IP 43-65 védettséggel, bekötés és áramköri 

elemekkel, Sportvilágítási elosztó- és kapcsolószekrény 

szerelvényekkel komplett 7 db 2000 W fémhalogén 

fényforráshoz

4 db

14
Földelőrúd, 3 m 20 mm FeZn leveréssel, talajminőségtől 

függően, opcióban földfúrással
5 db

15 Földelő vezető kötésekkel, RD 8 42 tétel

16
Lámpatestek beüzemelése, lámpatest éjszakai beállítása 

fénytechnikai méréshez
1 tétel

17
Főelosztó-biztosító- és kapcsolószekrény félpálya 

kapcsolással
1 tétel

18 Tervezés, illetve tervek adaptálása digitális formában 1 tétel

19 Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 1 tétel

20 Kábelek szigetelési ellenállásának mérése 1 tétel

21 Megvalósulási terv készítése digitális formátumban 1 tétel

22
Fénytechnikai ellenőrző mérés és jegyzőkönyv készítése

1 tétel

23 Hálózatbővítés 3x125 A 1 tétel

24 Fogyasztásmérő szekrény 1 tétel

25 11 db betonoszlop bontása, rajta lévő 400W lámpatestek 

megtartásával, a lámpatestek tartószerkezetének bontásával

1 tétel

26
Emelőkosaras autó bérlése, daru bérlése, az elbontott beton 

oszlopok elszállítása
1 tétel

27 Árok ásás 0,7 x 0,4 visszatöltéssel 70 m



28 Főelosztó szekrény átalakítása, kapcsolás kialakítsáa 1 tétel

29 Beüzemelés dokumentálása 1 tétel

30
Meglévő öltöző épület elektromos betáplálásának elbontása, 

meglévő fogyasztásmérőhely elbontása
1 tétel

31
Meglévő öltöző épület új elektromos betáplálásának 

kiépítése, új fogysztásmérő szekrényben 3x20 A leágazás 

kiépítése, meglévő elektromos betáplálás toldása

1 tétel

32
Mobil lelátó előtti vas védőkorlát elbontása és visszaépítése

100 m

33
Meglévő öltöző épület érintésvédelmi, villámvédelmi 

felülvizsgálata
1 tétel

34 Főelosztó betáp 60 m

35 Árok ásás 0,8x0,4 m visszatöltéssel, tömörítéssel 60 m

36 Meglévő öltöző épület betáplálása 70 m


