
Ajánlattevő:

Név: Jászberényi Kossuth Zrt.                                                 
                                                                              
Cím: 5100, Jászberény, Központi major 0326/2 hrsz.                                        
                                                                              
                                                                              
                                                                              
A munka leírása:                                                              
Jászberény, Jásztelki út HRSZ: 0307                                           
Kocaszállás épületének tetőhéjazat cseréje.                                   
                                                                              
Készült:                                           
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege Mindösszesen
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
Tetőfedés
Bádogozás
Környezetvédelmi berendezések, 
mentesítések
Összesen:



 Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag összesen Díj összesen Minösszesen

1 340023785634 Külső térlefedés hőszigetelt szendvicspanel 
elemekkel, látszó csavaros rögzítéssel,
kőzetgyapotos szigeteléssel,
50-60 mm vastagságban
HOESCH Thermorock Roof 60/94 tűzálló 
tetőpanel, horganyzott + 25/15 ?m polyester 
bevonat, standard színben

1303,6 m2

2 340062053816 Panelrögzítő csavar elhelyezése, szendvicspanel 
fogadó acéltartó rendszerére LINDAB Coverline 
LDE34/100 panelrögzítő csavar, 5,5x120, 
panelvtg.: 60-98 mm, festett

7821 db

Munkanem összesen:



 Tetőfedés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag összesen Díj összesen Mindösszesen

1 410000197690 Azbesztmentes hullámlemez fedés bontása (pala, 
fém, műanyag)

1303,6 m2

Munkanem összesen:



 Bádogozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag összesen Díj összesen Mindösszesen

1 430020334326 Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, 
bármilyen kiterített szélességben, színes 
műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből 
LINDAB Rainline R 190 félkörszelvényű függő 
ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, 
standard színben

130,36 m

2 430022912416 Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények 
elhelyezése,  félkörszelvényű, bármilyen kiterített 
szélességben, színes műanyag bevonatú 
horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline 
ÖSKR 150 túlfolyásgátló egyenes függő ereszhez, 
horganyzott acél + Elite

4 db

bevonat, standard színben

3 430022912474 Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények 
elhelyezése,  félkörszelvényű, bármilyen kiterített 
szélességben, színes műanyag bevonatú 
horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline K 40 
150 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvel, 
hossz: 400 mm, porszórt

130 db

4 430020335854 Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, 
bármilyen kiterített szélességgel, színes 
műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből 
LINDAB Rainline SRÖR 120 körszelvényű 
lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél 
+ Elite bevonat, standard színben

15,6 m

5 430022912680 Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, 
kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített 
szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, 
közdarab stb. színes műanyagbevonatú 
horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline 
SSVH 120 lefolyócső tartóbilincs

16 db

rögzítőfüllel, horganyzott acél + Elite bevonat, 
standard színben

6 430030339570 Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú 
horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített 
szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély 
tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard 
színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 
mm

40 m

7 430030340314 Gerincfedés szerelése, színes műanyagbevonatú 
horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített 
szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély 
tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard 
színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 
mm

65,18 m

Munkanem összesen:



 Környezetvédelmi berendezések, mentesítések

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag összesen Díj összesen Mindösszesen

1 930113681744 Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 
12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, 
bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, 
(mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és 
vizsgálólabor kiírása a 19-093 fejezetben), erős 
kötésű azbeszttermékek

1303,6 m2

bontása, a veszélyes hulladék szakszerű 
csomagolása, tárolása, elszállítása és végleges 
elhelyezése, azbeszttel érintett területek hepa 
filteres porszívózása, impregnálása maradékszál 
lekötő anyaggal, azbeszt tartalmú hullámpala (6 
mm vtg.-ig) bontása

Dunamenti Tűzvédelem veszélyes hulladék, 
erőskötésű azbeszttartalmú építési törmelék 
gyűjtő, speciális konténer, szállítási és lerakóhelyi 
díjjal

Munkanem összesen:




