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Betonfúrás betonvágás árak. 
Időt, pénzt spórol a speciális szerszámoknak köszönhetően a művelet kevesebb zajjal, porral és 
bosszúsággal jár. Nem beszélve arról, hogy a legtöbb esetben nincs újabb javítási munka: nem kell újra 
kihívni a kőművest és a festőt. Mert csak ott vágunk: ahol kell és csak ott fúrunk, olyan mélyre, olyan 
átmérőben amelyre éppen szükség van. Így már barátságosabb az ár?  

Egységárak vasbeton vágására 

Falvágás 100.000,-Ft/m2 
Födémvágás (vasalt födémen) 90.000,-Ft/m2 
Síkvágás vasalatlan térbeton, aljzatbeton (mélységtől függően) 42.000 – 52.000,-Ft/m2 

Síkvágás térbeton, aljzatbeton hegesztett hálóval 55.000 – 75.000,-Ft/m2 

Dilatáció vágása (aszfalt kb. 5cm mélységben) 30.000,-Ft/m2 

Kézi vágás 5-6 cm mélységben 9.000,-Ft/fméter 
Egyfuratos ár, Ø200mm-es furatig, 30cm-es vastagságig: 35.000,-Ft, illetve egyedi áras 

Kiszállás Budapesten 20.000 Ft. 
Budapest vonzáskörzetében nettó 25.000,-Ft 
Kiszállás vidékre 200,-Ft/km 
Vízfelszedés, levédés, 2m feletti munkavégzés (állványon) egyedi áras. 
Hétvégi illetve munkaidőn kívüli munkavégzések is egyedi árasak. 
Egységáraink az ÁFA-t (27%) nem tartalmazzák. 

 

  
A vágási egységárak a vágási felület 1 m2 -re vonatkoznak, mely a vágási hossz és a szerkezet 
vastagságának szorzataként számítható. 

Kivágott szerkezetek törmelékké bontása elektromos vésőgéppel:  70.000 Ft / m3  
A bontási egységárak a bontandó anyag tömör m³-ére vonatkoznak.  
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Egységárak fúrásra 

Átmérő Falon/födémen 
stb. 

(mm) (Ft/cm) 
12 260 
15 270 
16 280 
18 290 
20 300 
30 310 
40 320 
50 330 
60 340 
70 350 
80 360 
90 370 

100 380 
110 390 
120 410 
130 440 
150 460 
160 480 
180 500 
200 550 
210 600 
220 650 
230 700 
240 750 
250 800 
260 850 
300 1100 
320 1300 
350 1500 
400 1700 
450 1900 
500 2700 
550 3700 
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Járulékos költségek :  
  
  
Fúráshoz szükséges eszközök, gépek berendezések telepítése a munkaterületre, 
valamint levonulás a munkaterületről a nap végén földszintes épület esetén: felvonó 
használatával többszintes épület esetén: 

Alap 8.000 Ft/nap 

Felvonó nélküli kézi eszközmozgatással: +2.000.-Ft/szint 
Emeletváltás a fúráshoz szükséges eszközökkel, gépekkel berendezésekkel munkanapon 
belül, felvonó használatával, víz és elektromos hálózat ismételt kiépítésével: Alap 5.000 Ft/nap 

Felvonó nélküli kézi eszközmozgatással: +2.000.-Ft/szint 
Vágáshoz szükséges eszközök, gépek berendezések telepítése a munkaterületre, 
valamint levonulás a munkaterületről a nap végén földszintes épület esetén: felvonó 
használatával többszintes épület esetén: 

Alap 13.000 Ft/nap 

Felvonó nélküli kézi eszközmozgatással: +3.000.-Ft/szint 
Emeletváltás a vágáshoz szükséges eszközökkel, gépekkel berendezésekkel 
munkanapon belül, felvonó használatával, víz és elektromos hálózat ismételt 
kiépítésével: 

Alap 10.000 Ft/nap 

Felvonó nélküli kézi eszközmozgatással: +3.000.-Ft/szint 

Járulékos költségek az általánostól eltérő 
munkavégzés esetén:  
  
Szükséges energia- és hűtővízhálózat kiépítése 50 m távolság fölött, de maximum 200m 
belül. + 10% 
A fúráshoz és vágáshoz szükséges nyomású víz biztosítása kézi vagy elektromos 
vízellátó készülékkel: (Nem tartalmazza a hűtővíz munkaterületre szállításának 
költségét.) + 10% 
A fúrás során keletkező hűtővíz folyamatos felszedése nagyteljesítményű ipari vízszívóval 
fúrási egységár: + 10% 
Munkaállvány telepítése 2m magasság felett elvégzendő betonfúrási és betonvágási 
munkák esetén: 2,0 m- 3,5 m munkamagasságig (A telepített állványfelület az állvány 
szélesség és a legmagasabb munkapozíció szorzataként kerül meghatározásra.)  2.500.-Ft/ m2 

Furat pozíciójának kijelölése ütve fúróval, átmérő 10mm furattal.  200Ft/cm/ fúrási 
hossz 

Födém fúrása esetén alátámasztás, levédés elkészítése.  egyedi ár- Ft/db 
18 óra 22 óra közötti munkavégzés: +50% 
22 óra utáni, valamint ünnep és pihenőnapokon végzett munkákra: + 100% 
1m-nél hosszabb furat fúrása.   egyedi áras 
Hűtővíz és betoniszap elvezetése víz szimmeringgel közvetlenül a fúrókoronáról 
Ø200mm-ig. + 20% 
Felületre nem merőleges furatok fúrása:   + 25% 
Felületre nem merőleges vágások:  + 25% 
Fúrás vákuumtalpas rögzítéssel: + 25% 
1,2 T súlyú kivágott vagy kifúrt vb. elem csörlőzése 6m magasságig:                     10.000.-Ft/elem 
Max 1 T súlyú kivágott betonelem  kidöntése autógumi csillapításra:     0.-Ft/elem 
Keletkezett törmelék kiszállítása munkahelyi deponiába 50 m-en belül, szintváltás nélküli 
anyagmozgatás esetén(tömör m³)    35.000 Ft/m³ 
Nem a vállalkozónak felróható okból történő állásidőre     (munkaterület hiány, 
jelölés,stb…) díjat számítunk fel.    15.000.-Ft/óra 
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A fenti árak az alábbi munkák díjait is tartalmazzák:   
Szükséges energia- és hűtővízhálózat kiépítése 50 m-en belül.   
Legfeljebb 20 kg tömeg - fúrt vagy vágott elemek kiszállítása a munkahelyi depóniába 50m –en belül.  

   
Megrendelő feladata:   
A fúrási és vágási helyek, valamint a bontási határok kijelölése.   
A munkavégzéshez szükséges engedélyek beszerzése ( statikai szakvélemény, építési engedély, közterület 
foglalás,behajtási engedély stb…) 
Szükséges statikai kiváltások és megerősítések elkészítése.   
Munkavégzés során az érintett területeken az útban lévő, vagy munkavégzést 
akadályozó szerelvények, gépészeti vezetékek, elektromos kábelek,  burkolatok, 
álpadlók, álmennyezetek stb. lebontása, eltávolítása.   
   
Megrendelő biztosítja:   

A szükséges elektromos áramot (230V 16A, 400V 3x32A), külső menetes hűtővíz csatlakozás min. 2 bar 
térítésmentesen. 

Az állványozást 3 m fölött.   
   
Egyedi kalkulációt igénylő munkák:   
1 m- nél hosszabb furat készítése.   
A keletkező hűtővíz elleni speciális levédések elkészítése (fóliatakarással és egyéb 
segédanyagok használatával)   
A fúrási és vágási munka során keletkezett összegyűjtött hűtővíz elszállítása a 
munkaterületről.   
Levédések készítése mechanikus sérülések ellen.   
Kivágott elemek kiemelése csörlővel vagy daruval.   
20 kg-nál nagyobb súlyú fúrt, vagy vágott elemek, vagy a törmelék épületből történő ki- 
és elszállítása.   
A kivágandó elemek alátámasztása.   
Többszöri felvonulással vagy rövidített műszakokkal elvégezhető munkák.   
   
Nagyobb megrendelés esetén az egységárból kedvezményt biztosítunk!   
   
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!   
   
Egységáraink 2022. november 10.-től érvényesek.   

 


