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Cím : Tóz.sefvárosiVagyongazdálkođóKfr Kelt: 20|3. év.........hó...nap
Tel./fax.: 16. 

Készítette:
Tel:

A munka leírása:Vlll.Diószeghy S.u.22
Az érintett épület kéményein sziikséges javítási munkák végzése

Készült:

Költségvetés főiisszesítő

Megnevezés Any.agköltség Díjkiiltség

l. Epítmény közvetlen kö|tsége

l.3 Epítés közvetlen költségei

l.4 Közvetlen önköltség,összesen

2.| Arkockźnati fedezet vet.alap

2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap
2. 4 Any agi gazgatźsi ki'| tség 10.00%

2.5 Fedezet vetítési a|ap I.4
3.1 Taľtalékkeret vetítési a|ap

4.l AFA vetítési a|ap
ą.2 Äfa 27.00o/o

5. A munka áľa

Aláíľás

C:\teľcVercvipV0 l 0-3\onsz|a\8diószeghy22kdárd'sIo8
Készrllt a TERC Kft. TERC VIP költségvetés20|3.3. BRoNz programcsomagjával,



l. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiíľás

Eglségľe jutó (H[JF) A tétel áľa tisszesen (HUĐ
Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

l 12-000-l
Töľmelék szállítás és deponálás

0,2 m3

2 l2-000-0
Anyagtermetés padlástérbe

50 óra

3 l5-00E-7
Védőpa|ánk

30 fm

3db

s 19-037-l.l.t
Hő és áľamlástechnikai méretezés.

3db

4 te-037-1.1 (l) lN
Kémények vizsgá|ata'
huzatvizsgálat, tömörségi'próba és.alkalmassági szakvélemény
(Kéményseprő V' számla)

6 33-026-5-007210r
Kémény. és szellőzőtartozékok; kéménýisztĺtó, vagy koromzsá{<ajtó
elhelyezése
Koromzsákajtó Proschoľn savá|ló acéIajtó

2db

7 34-001-3
Acél oszlop szerelése rácsos szerkezette|. Kéĺnénytoldók elhelyezéséhez
szilkséges
kaloda készítése és e|helyezése

2db

8 43-004-l-0143521
Tetőkibúvó szerelése kéményhajlású tetőn,
horganyzott acéllemezbö|
Tetőkibúvó,0,55 mm HA, 50 x 60 cm

sdb
9 45-005-5-01803s1

Egyéb épii|etlakatos szerkezętek elhelyezése,
acél létra
Acél létrą hátvédő kor|át né!kii|, 400 mm.szé|es,
szögacé| oldal|a|, l8 mm átmérőjű köracél fokokkal

20m

r0 45-005-9-0109001
Egyéb épĺtletlakatos szerkezetek elhelyezése,
kéményseprő járda kézfogóval
Kéményseprő j árda kézfogóval

70m

r r 83-051-t l-0840144
Kéményfilstcsĺí e|he|yezése
vonatkozó szabványok a|apján

2db
a

KészÜ|t a TERC Kft. TERC VIP költsé8vetes 20t3.3 - BRoNz programcsomagiávat.
A téte|sámot kovetó tN je|ö|és garantál.ia a kottségvetési tétel .* --oľ ""ń'ä/ĺit*ényben szerep|ó s zśveg'gy",őségét,

C lteĺc\tercvip\20 l 0-3\onszIa\8diószęhy22ktjáĺd.slo8



2. oldal

Ssz. Téte|szám
Tételkiírás

Egrségľe jutó (HÜT)
Anyag Munkadíj

A tétel áľa iisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj

r3 83-052-6r-0826024
Proschorn szigetelt fém kéményelem idom elhelyezése;.Ko/Ko rm. acél
belső, acél külső borítással, tokos, kúpos csatlakozással,NÁ 130. l50 mm
Proschorn kémény elem, Ko/Ko, tisztító idom, NÁ l30/200 mm

l2 83-0s2-61-0826006
Proschom szigetelt kémény elhelyezése; Ko/Ko rm. acél be|ső, acél
kü|ső borítással, tokos, kúpos csat|akozássa|,
NA 130 - 150 mm
Pľoschoľlt szigetelt'kémény elem, Ko/Ko,
30 fokos könyökidom

6db

4db

4db

83-052-6l.A826064
Proschorn Düse' EN+ áľamlásmódosító. huzatstabilizáló kéményfejre

ldb

83-052-61-0826084
Proschorn szerelt.szigetelt fé'rn:kéĘényglem idom
elhelyezése;,Ko/Ko rm. acé|;.belső;..acél
külsö borítással, tokos, kúpos csatlakozássa|,
NA 130 - 150 mm
Proschorn .szigetelt,kémény.elem, KolKo,
indító talp, 130/200 ĺnm

4db

83-052-6t-0826044
Proschorn szigetelt fém kéményelem idom elhelyezése; Ko/I(o ľm. aęél
belső, acél külső borítĺíssal, tokos, lĺupos csatlakozással NÁ l30 . l50 mm
Proschorn kémény eleľn, KolKo, MR esővédő.idom; l 30/200.mm

t4

l5

t6

t7 ME3.052-l -081043/t
Proschorn szigetelt.fém'kémén'yelem- ellrelyezése;'Ko/l(o.'koracét belső,
kĺilsĺí borítássa|, tokos, kúpo-s csatlakozással,
1000 mm építésilhosszal, NÁ l30 - 150 mm, taĺtozékaival

22m

Munkanem összesen:

Készĺl|t a TERC Kfr. TERC VIP kö|tségvetés 2o|3.3 - BRoNZ progamcsomałiával.
A téte|sámot kÖvetö tN jelo|es gaĺantálja a ko|tségvetési tétel es az-ÖN no*.ilijt.'enyben szerep|ó szöveg egyezőségét,

C:\terc\tercvípV0 l 0-3\onszla\8diószeghy22ktjárd.ďoE



.I{Átr. I{}SFÁLÜ
l lvY . 

JózsefuámsiVagyongazdálkođó KR

Cím : 
i6. Kelt: 2013. év.........hó...nap

Tel./fax.: Készítette:
Tel:

A munka leíľása:VIII.Kisfaludy u.5.

Á, eiint"tt épület fsz2 szźlmulakás kéményén szĹikséges javítĺísi munkák végzése

szakvélemény alapján

Készült:

Költségvetés föiisszesítő

Anyagkiiltség Díjköltség
Megnevezés

l. Építmény közvetlen költsége

l.3 Építés kiizvetlen költségei

l.4 Közvetlen önköltség iisszesen

2. l Áľkock źľzati fedezet vet.alap

2.3 Any agigazgatási ksg. vet.alap
2.4 Any agigazgatási költség 10.00%

2.5 Fedezetvetítési alap 1.4

3.1 Taľtalékkeľet vetítési alap

4.l ÁFA vetítésĺ alap
ą.z efa f7.00%

5. A munka ára

Keszült a TERC Kfr ' TERC VIP kóltségvetés 20 l 3.3 - BRoNz programcsomagiával.

Aláíľás

C :\terc\tercvipV0 I 0-3\onszla\Skisfaludy5kbdug.sloS



1. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkĺíľás

Erysegľe jutó (IIUF")

Anyag Munkadíj
A tétel áľa iisszesen (HUF)
Anyag Munkadíj

12-000-l
Töľmelék szállítás és deponálás

0,5 m3

33-0f6-l
Kéményméretezés díja

rdb
33-026-l-01 20001
Kéménykürtők bélelése, szigetelése

22m

33-026-7-0521455
Kémény- és szellőzótartozékok;
fiistcsohiively elhelyezése,
nyílás véséssel
Füstcső fali hüvely

ldb
33-091-38
Kémények letisztítása és feltárása lyukanként elszámolva

ldb

ldb

ldb

ldb
83-003-21-0152023
KörkeresztmetszetÍĺ légszelep
NÁ t6o mm

2ób

r0 83-051-l l-0840144
Kéményfflstcső elhelyezése vonatkozó szabványok
a|apján

ldb

33-091-43
Kéménydugulásmegszĺintetéseduguĺásonkéntelszámolvaláú|agárl

33-026-0
Kéményseprői szakvélemény dija iigyintézéssel használatban lévő

kéményekre

33-026-5-0072r0r
xt.eny. és szellőzőtartozékok; kéménytisaító, vagy koromzsákajtó

elhe|yezése
Koromzsákajtó Proschom savál|ó acélajtó

Munkanem łisszesen:

Keszult a TERC Kft. TERC VIP kÖltségvetes 2013.3 . BRoNZ progĺamcsomagiával.

A tételszámot követó tN jelÖlés garantálja a koltségvetési tétel es az tN normagyüjteményben szereplö szÖveg egyezóséget.
C:\terc\tercvip\20 I 0-3\onszla\SkisfaludySkbdug slo8



Név:

Cím : *ffiľ"*Łu** *o Kelt: 20|3.év.........hó...nap
Te|./fax.: Jóasefuáĺ 16. Készítette:

Tel:

A munka leírása:Vlll.Koszoru v lF6,
Az éľintett épiilet fsz ĺ[' :számu'lakás kéményén szĺikséges j avítási
munkák végzése szakvélemény alapján

Késziilt:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

l. Építmény közvet'len költsége

l.3 Epítés kĺizvetlen kiiltségei

l.4 Közvetlen önkiiltség összesen

2. I Arkockźnati fedezet veL alap

2,3 Anyagigazgatźsi ksg. vet.alap
2 .4 Any agi gazgatźsi kii ltség 10.00%

2.5 Fedezet vetítési a|ap I.4
3.l Tartalékkeret vetítési alap

4.l AFA vetítési alap
4.2 Afa 27.00%

5. A munka ára

Készült a TERC Kft. TERC VIP kÖttségvetés 20|3.3 -BRoNz programcsomagjáva|.

Aláírás

C:\terc\teľcvipV0 l 0-3\onszta\8koszoru6fsz l kb.s|o8
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l. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

Erységľe jutó (HUT) A tétel ára összesen (IIUĐ
Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

l l2-000-0
Anyagtermelés pad|ástérbe

40 óra

2 l2-000-t
Töľmelék szá|lítás és deponá|ás

2m3

3 l5-004-31
Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn,
pa|lóterítéssel, korláttal, |ábdeszkáva|,
5 m2ldb munkaszint felületig

rdb
4 1s-008-7

Védőpa|ánk
5m2

5 31-000-24
V ízszintes szerkezetek bontása;
sík vagy bordás vasbeton |emez 15 fok hajlrísszögig

0,1 m3

6 3l-030-91-0112il0
Fedkő készítése cementhabarcs simítással,
zsa|uzással, vízoľképzésse|, betonacél
szerelésse|,
l0 cm vastagságig, ferdetető kémény
c l2ll5.l6lKK kavicsbetqn kevcrék CEM 32,5
poľtlandcementte|, m=6,4 X0 köľnyezeti osztályu

0,98 m2

7 33-000-1 I
Pillérek (oszlopok), kémények bontása,
tetőn kívul

0,624 m3

I 33-021-2-0110001
F a|azott kéménypillér kályhafiĺtéshez, kisméretiĺ
téglából' 750 cm2 kürtő belméreti8,
fa|aző, meszes cementhabarcsba falazva,
tetőn kívül hézagolva
Kisméretii tömör tégla 25xl2x6,5 cm nagyszilárdságú
Hf3O-cm, fa|azó, meszes cementhabarcs

0,624 m3

9 33-026-1
Kéményméretezés díja

ldb
r0 33-026-t-0t20001

Kéménykĺtrtők bélelése, szigetelése
9m

KészÜlt a TERC Kft. TERC VIP kÖltségvetés 20|3,3 - BRoNz programcsomagjával.
A tételsámot kÖvetó ÖN je|ölés gaľantálja a kÖltségvetési tétel és aztN normagyűjteményben szerepló szöveg egyuóségét.

Clterc\tercvipVO I 0_3\onszla\Ekoszoru6fsz I kb.slog
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2. oldal

Ssz. Tételszám
TételkiÍrás

Egységľe jutó (IIUĐ
Anyag Munkađíj

A tétel ára iisszesen (IIUF)
Anyag Munkadĺj

l3

t4

l5

t6

t7

r r 33-026-7-0521455
Kémény- és szellőzŕitartozékok;
fiistcsőhilvely elhelyezése,
nyílás véséssel
Füstcső fali htively

ldb

t2 33-091-38
Kémények letisztítása és feltáľĺása lyukanként elszámolva

ldb

33-091-43
Kéménydugulás megsziintetése dugulásonként elszámo|va / áú|agár l

rdb
33-0f6-0
Kéményseprői szakvélemény díja ĺigyintézéssel haszlálatban lévő
kéményekre

rdb
33-026-5-0072101
Kémény. és szellőzőtaltozékok; kéménýisztító, vagy koľomzsákajtó
elhelyezése
Koromzsákajtó Proschoľn saválló acélajtó

rdb
43-004-1-01 43521
Tetókibúvó szerelése kéményhajlású,tetőn,
horganyzott acéllemezbôl
Tetőkibúvó,0,55 mm HA, 50 x 60 cm

ldb

45-005-5-0 r 8035 I
Egyéb épü|etlakatos szerkezetek elhelyezése,
acél létra
Acél létra' hátvédő korlát nélkĺi|, 400 mm-széles,
szögacél oldallal, l8 mm átmérĆ';iĺi köracél fokok*al

4m
t8 45-005-9-0109001

Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése,
kéményseprő jáľda kézfogóval
Kéménysepľő jár da kézfo góv a|

4m
l9 83-003-2r-0152023

Körkęręsztmetszetii légsze|ep
NÁ loo mm

2db

83-051-t r-0840t44
Kéményflistcső elhe|yezése vonatkozó szabványok
alapján

ldb

Munkanem ässzesen:

KésztIIt a TERC Kft. TERC VIP kóltségvetés 20|3.3 - BRoNZ propramcsomaciáva|.
A tételszámot kÖvetó tN je|rlés gaľantá|ja a ko|tségvetési tétel éi az-tN no'mufrĺ;ie'enyben szerepló szÖveg egyezőségét.

C lterc\tercvíp\20 l 0-3\onszIa\8koszoru6fszl kb.sIo8



Név:
KIsFÁi.U

Cím: Jóae&ámsiYagyongazđälkodóKft. Kelt: 2013. év.........hó...nap
Tel./fax.: '.*- 16. .--. Készítette:

Tel:

A munka leíľása:Vlll.Magdolna u.6/a
Az érintett épiilet II.5. számu lakáshoz taĺtoző egy darab kéményfej átęítése
és szĹikséges javítĺísi munkák végzése

Késziilt:

Ktiltségvetés főösszesíto

Megnevezés Anyagkiiltség Díjköltség

l. Epítmény kĺizvetlen költsége

l.3 Epítés kiizvetlen költségei

l.4 Közvetlen iinköltség összesen

2. t Áľkock ázati fedezet vet.alap

2.3 Any agigazgatási ksg. vet.alap
2.4 Any agigazgatźsi költség 10.00%

2,5 Fedezet vetítési a|ap |.4
3.l Tartalékkeret vetítési alap

4.t ÁFA vetítési alap
4.2 nfa 27.00%

5. A munka ára

Készü|t a TERC Kfr. TERC VIP kottségvetés 20l3.3 . BRONZ progĺamcsomagiával.

Aláínás

C:\terc\tercvipV0 l 0-3\onszla\8magdolnóď15kf sloE
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1. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkĺíľás

ErysĘre jutó ([IUT)
Anyag Munkadíj

A tétel ára tisszesen (HUĐ
Anyag MunkadÍj

I t2-000-l
Törme|ék szállítás és deponálás

2m3

2 12-000-0
Anyagtermelés padlástérbe

40 óra

3 l5-004-31
Kéményfal azó ál lvány készítése ferde tetőn, pal lóterítéssel, korlátta|,
lábdeszkával, 5 m2ldb munkaszint felületig

ldb
4 l5-008-7

Védőpalánk
5fm

5 3t-000-24
Vízszintes szęrkezętek bontiísa; sík vagy bordiłs vasbeton lemez 15 fok
hajlásszögig

0.1365 m3

6 3l-030-9r-0031060
Fedkő készÍtése cementhabarcs simítĺíssal, zsaluzĺíssal; vízorképzéssel, l0 cm
vastagságig, feľdetető kémény
Kavicsbeton C l0-t6iFN (CEM IVA,S 32,5 R cementtel)

0,1365 m3

7 33-000-t I
Pilléľek (oszlopok), kémények bontásą tetőn kívĺil

0,92 m3

8 33-021-2-0110001
Fa|azott kéménypi|léľ kályhafiitéshez, kisméretiĺ téglából, 750 cm2 kiirtő
be|méretig, fa|azó, męszes cementhabarcsba falazva" tetőn kívĺil hézago|va
Kisméretiĺ tömöľ.tégla 25x|2x6,5 cm nagyszilárdságú Hf30.cm , fa|aző,
meszes cementhabarcs

0,92 m3

9 43-004-t-0143521
Tetőkibúvó szerelése kéményhaj|ású tetőn,
horganyzott acé|lęmezbő|
Tetőkibúvó,0,55 mm HA' 50 x 60 cm

rdb
l0 45-005-5-0180351

Egyéb épĺiletlakatos szerkezetek e|helyezése,
acél létra
Acé| létrą hátvédő kor|át nélktil, 400 mm.széles,
szögacé| oldallal, l8 mm átméK'jű köracél fokokka|

4m

r r 45-00s-9-0109001
Egyéb épii|et|akatos szerkezetek elhelyezése,
kéményseprő jĺírda kézfogóval
Kéményseprő járda kézfogóval

4m

Munkanem ässzesen:

Készu|t a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2ot3.3 - BRoNz pĺogľamcsomaeiával.
A téte|számot kovetó ÖN jelÖ|és ganntÁ|ja akö|tségvetési tétel és azbN nońuillit*enyben szerepló szÖveg egyezóségét'

C:\terc\tercvip\20 l 0-3 \onszla\8magdoĺn6aII5kťslo8



Név:
KISFALII

Cím : ĺĺ.sefváĺosiłäá"-g""ĺĺ*.aorn Kelt: 2013. év.........hó...nap

Te|./fax.: i6. Készítette:
Tel:

A munka leíľása:Vlil.Népszinház u. 17

Az érintett épiilet V6 szźtmu lakas kéményén szükséges javítasi munkák vé:gzése

szakvélemény alapján

Késziilt:

Költségvetés ftĺiisszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

l. Építmény közvetlen költsége

l.3 Építés közvetlen költségei

l .4 Kiizvetlen iinkiiltség összesen

2. l Árkock ázati fedezet vet.alap

2.3 Anyagigazgatźsi ksg. vet.alap
2.4 Any agigazgatÁsi költség 10.00%

2.5 Fedezętvetítési a|ap |.4
3.l Tartalékkeret vetítési alap

4.1 ÁFA vetítési alap
ą.2 Afa 27.00%

5. A munka ára

AIáíľás

Készült a TERC Kft. TERC VIP kÖ|tségvetés 20|3'3 - BRoNz pľogĺamcsomag|ával. C:\terc\tercvip\20 t 0-3\onszla\8népszinhĺĺe l 7|6kb.s|o8



1. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkĺíľás

EgysĘľe jutó ([IUT)
Anyag Munkadíj

A tétel ára iisszesen (IIUĐ
Anyag Munkadĺj

12-000-l
Törmelék szállítas és deponálás

0,5 m3

33-026-l
Kéményméretezés díja

fdb

33-026-l-01 20001
Kéménykiirtők bé|elése, szigetelése

52m

33-026-7-0s2r4ss
Kémény. és szęllőzótaľtozékok;
fiistcsőhüvely elhelyezése,
nyílás véséssel
Fiistcső fali hüvely

ldb
33-091-38
Kémények |etisztítása és feltárása lyukanként elszámolva

2db
:

33-026-0
Kéményseprői szakvélemény dfi a ügyintézéssel hasmá.latban lévő
kéményekľe

zdb
33-026-5-0072101
Kémény. és szellőzőtaľtozékok; kéménýisztító, vagy, koromzsakajtó

elheIyezése
Koromzsákajtó Proschoľn saválló acélajtó

2db

38-009-1
Fustcső bontása és helyreállítása kéménybélelés kialakításához

2db
83-003-2 l -0 I 52023
Körkeresztmetszetű légszelep
nÁ too mm

3db

t0 83-051-ll-0840144
Kéményftistcső elhelyezése vonatkozó szabványok
alapján

ldb

Munkanem łisszesen:

Keszült a TERC Kft. TERC VIP kÖltségvetés 2013.3 - BRoNz progľamcsomagjával'

A tételszámot kÖvetó tN je|Ölés gaÍanĺilja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szerepló szÖveg egyel'üsfuét'
C :\terc\teĺcvipVO l 0-3\onsz|a\8népszinhaz l 716kb.slo8



Név:

Cím : Kelt: 2013. év.........hó...nap

Tel./fax.: --. IGsFÄ[,U- Készítette:. -.. ._ 
JózsefrámsiVagyongazdáĺrcdóKÍt Tel:

16.

A munka leírása:VIII .Százađos u.3-1 3.

Az éľintett épiilet 1 .ép.l., t4.ép.26., |6.ép.27 . szĺímu lakĺás

kéményén szükséges j avítasi munkák végzése szakvélemény' alapján

Készült:

Költségvetés föösszesítő

Megnevezés Anyagkiiltség Díjktiltség

l. Építmény közvetlen ktiltsége

l.3 Építés közvetlen ktiltségei

l.4 Közvetlen önköltség összesen

2,| Arkockźnati fedezet vet.alap

2.3 AnyagigazgatÍsi ksg. vet.alap
2.4 Any agigazgat,ási költség 10.00%

2.5 Fedezet vetítési a|ap 1.4

3.t Taľtalékkeret vetítési alap

4.l ÁFA vetítési alap
4.2 Äfa 27.00%

5. A munka ára

KéÁzĺllt aTERC Kft. TERC vIP költségľetes 20t3.3 . BRoNZ programcsomagiával.

Aláírás

C:\terc\tercvipV0 | 0-3\onsz|a\8szí'zados3. l 3kb.slo8



l. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkĺíľás

EgysĘľe jutó (IIUĐ
Anyag Munkadíj

A tétel ára összesen (IIUĐ
Anyag Munkadíj

l2-000-0
Anyagtermelés padlástérbe

l0 óra

l2-000-l
Törmelék szál'|itás és deponálás

2m3

15-004-3 1

Kéményfa|azó állvány készítése ferde tetőn,
pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával,
5 m2ldb munkaszint felĺiletig

4db
I 5-008-7
Védőpalánk

12 m2

33-026-l
Kéményméretezés díja

5db

33-026-1-0012000
Kéménykiiľtők felbővítése furásos technológiával

53m

33-026-l -0120001
Kéménykĺlľtők bélelése, szigetelése

53m

33-026-7-052r455
Kémény. és szellőzőtartozékok;
fiistcsőhüvely e|helyezése,
nyílás vésésse|
Füstcső fali hĺlvely

6db

33-091-38
Kémények letisztítása és feltárása lyukanként elszámolva

sdb
33-026-0
Kéményseprői szakvélemény díja ügyintézéssel használatban lévő
kéményekre

5db

33-026-5-0072101
Kémény.éssze||őńtaĺtozékok;kéménýisztitó,vagykoľomzsá,kajtó
eIhelyezése
Koromzsákajtó Proschorn saválló acélajtó

8db

43-004-l-0143521
Tetókibúvó szerelése kéményhajlású tetőn,
horganyzott acéllemezből
Tetőkibúvó,0,55 mm HA, 50 x 60 cm

4db

Készüh a TERC Kfr. TERC VIP kÖltségvetés 20l3.3 - BRoNz progľamcsomagjával'
A tétetsámot követö ÖN jelö|és gaľantalja a kö|tségvetési tétel és az tN normagyijteménybeĺl szerepló szÖvę eryezóségét.

C:\terc\tercvipV0 l O-3\onszla\8százados3. l 3kb.slo8

l0

ll

t2



2. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiíľás

Eglségľe jutó (HUF) A tétel áľa tisszesen (HUĐ
łní'g- Munkadíj Anyag Munkadĺj

r3 4s-00s-5-0180351
Eryéb épületlakatos szerkezetek elhe|yezése'
acél létra
Aęél létra, háwédö koľlát nélkül, 400 mm-széles,
szögacél oldallal, 18 mm átmérőjĺĺ köracél fokokkal

12m

t4 45-005-9-0109001
Egyéb épĺiletlakatos szerkezetęk elhelyezése,
kéményseprő j árda kézfogóval
Kéménysepľő járda kézfogóval

4m
15 83-003-21-0152023

Körkeresztmetszetiĺ légszelep
NÁ 160 mm

l0 db

16 E3-051-11-0840144
Kéményfiistcső elhelyezése vonatkozó szabványok
alapján

4db

Munkanem łisszesen:

Készult a TERC Kft. TERC VIP ktltségvetés 2o|3.l . BRoNz programcsomag|ával,

A ěl;ü;;itń'á oŃ.;.tor* g.""ntälja a költségvetési tétel és 

'tN 
normagyüjteménybeĺl szerepló szöveg esy9zősé.et

C:\terc\tercvip\20 l0-3\onsz|a\8sázados3- I 3kb.slo8



Név:
KIsFAĹU

Cím : JózsefuámsiVagyongazdálođiKft. Kelt: 2013. év.........hó...nap

Tel./fax.: 16. Készítette:
Tel:

A munka leíľása:Vlll.Vajdahunyad u. 1 1.

Az érintett épület kéményein sztikséges javÍtási munkák végzése

Készü|t:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

l. Építmény közvetlen költsége

l.3 Építés közvetlen költségei

l.4 Közvetlen önköltség összesen

2.| Arkockázati fedezet vet.alap

2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap
2.4 Any agigazgatźsi költség 10.00%

2.5 Fedezetvetítési alap l.4
3.l Taľtalékkeret vetítési alap

4.1 ÁFA vetítési alap
4.f Afa 27.00%

5. A munka ára

Készült a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 20|3.3 - BRoNz programcsomagiáva|

Aláírás

C:\terc\teľcvip\20 l 0-3\onszla\8vajdahunyad l l kf slo8



1. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkĺírás

Egĺségre jutó (IIUT)
Anyag Munkadíj

A tétel ára összesen (HUĐ
Anyag Munkadíi

I 12-000-1
Törmelék szä||ítás és deponá|ás

5m3

2 l2-000-0
Anyagterme|és pad|ástérbe

80 őra

3 ls-004-31

sdb
4 l5-008-7

Védőpalánk
30 frn

s r9-037-1.1 (1)

22 db

6 3l-000-24

0,504 m3

7 3l-030-91-0031060

0,504 m3

8 33-000-1 I

2,7 m3

9 33-02r-2-0110001

Kéményfalazó áIlvány készítése ferde tetőn, pal|óterĺtéssel, korláttal,

|ábdeszkáva|, 5 mZldb munkaszint felületig

Kémények vizsgálata, kéményfej átépítés után
(Kéményseprő V. számla)

Vízszintes szerkezetek bontása; síkvagy bordás vasbeton lemez l5 fok
hajlásszögig

Fedkő készítése cementhabarcs simítással, zsaluzással, vízoľképzésse|, l0 cm
vastagsági g, ferdetető kémény
Kavicsbeton C l0-16/FN (CEM II/A-S 32,5 R cementtel)

Pillérek (oszlopok), kémények bontłĺsą tetőn kívĺil

Fa|azottkéménypillér kályhafiítéshez, kisméretű téglából, 750 cm2 kiirtő
belméretig, fa|azó, meszes cementhabaľcsba falazvą tetőn kívĺil hézago|va

Kisméretĺi tömöľ tégla 25x|2x6,5 cm nagyszilárdságú HB0-cm , fa|azó,

meszes cementhabarcs
2,? m3

r0 43-004-1-0143521
Tetőkibúvó szerelése kéményhajlasú tetőn,
horganyzott acé||ęmezből
Tetőkibúvó,0,55 mm HA' 50 x 60 cm

2db

1l 45-00s-5-0180351
Eryéb épĺi|etlakatos szerkezetek elhelyezése,
acé| |étra
Acél létrą háwédő korlát nélkĺil, 400 mm.szé|es,
szögacé| oldallal, l8 mm átmérőjĺí kiiracél fokokka|

l0m

Keszult a TERC Kfr. TERC VlP kö|tségvetés 20|3'3 - BRoNz programcsomagiával.
A tételszámot követö tN je|ö|és garantálja a kÖ|tségvetési tétel és az tN normagyrijteményben szerep|ó szöveg eryezóségét.

C:\terc\tercvipV0 I 0-3\onszla\Svajdahunyad I t kf.sloS



2. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiíľás

ErysĘľe jutó ([IUT) A tétel áľa iisszesen (tIUĐ
Anyag Munkadĺj Anyag Munkadĺj

t2 45-005-9-0109001
Egyéb épĺlletlakatos szęrkezetek elhelyezése,
kéményseprő járda kézfogóval
Kéményseprő j árda kézfogóval

24m

Munkanem összesen:

Készült a TERC Kft' TERC VIP kÖltségvetés 2013'3 - BRoNz progľamcsomagjával.
A tételsámot ktvetó ÖN jelÖIés gaÍankĺ|ja a kö|tségvetésí téte| éś azÖN normaffiteményben szerepló szÖvegeg1ez1ségét.

Clterc\tercvip\2O l0_3\onszla\Svajdahunyad I I kf.sloS



Név:

Cím : ,u"""'*-,ĺlř{fl&uMre Kelt: 2013. év.........hó...nap

Tel./fax.: }6. 
Készítette:
Tel:

A munka leírása:Vlll.Vajdahunyad u. i 1.

Az érintett épület fsz.|lb. szárnu lakas kéményén szĺikséges javítasi
munkák végzése szakvéleľnény alapján

Készü|t:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjkiiltség

l. Építmény közvetlen költsége

l.3 Építés közvetlen kiiltségei

l.4 Közvetlen önköltség összesen

2.l Áľkockázati fedezet vet.alap

2,3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap
2,4 Any agigazgatźsi ktiltség 10.00%

2.5 Fedezetvetítési a|ap |.4
3.l Tartalékkeret vetítési alap

4.1 ÁFA vetítési alap
4.2 Afa 27.00%

5. A munka áľa

A|áírás

Készü|t a TERC Kft. TERC vlP ktltségvetés 20l3.3 - BRONZ programcsomagiával. C:\terc\tercvipV0l0-3\onszIa\8vajdahunyad1lfszlbkb.slo8



1. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

ErysĘľe jutó (IIUF)
Anyag Munkadíj

A tétel ára összesen (tIUĐ
Anyag Munkadíi

12-000-l
Törmęlék szállítás és deponálás

0,5 m3

33-026-l
Kéményméretezés díja

ldb
33-026-1-0120001
Kéménykürtők bélelése, szigetelése

13m

33-026-7-0521455
Kémény. és szellőzótartozékok;
fü stcsőhtively elhelyezése,
nyílás véséssel
Füstcső fali hüvely

ldb
33-091-38
Kémények letisztítása és feltárása ly,ukanként elszáľnolva

ldb

33-026-0
Kéményseprői szakvélemény díja ĺiryintézéssel használatban lévő
kéményekre

ldb

33-026-5-0072101
Kémény- és szellőzőtaľtgzékok; kéménytisztító, vary koľomzsákajtó
elhelyezése
Koľomzsákajtó Proschorn saválló acélajtó

tdb
83-003-21 -01 52023
Köĺkeresztmetszetiĺ |égszelep
NA 160 mm

2db

83-051-1 1-0840144
Kéményftistcső elhelyezése vonatkozó szabványok
alapján

rdb

Munkanem fisszesen:

Készult a TERC Kfr. TERC VIP koltségvetés 20l3.3 . BRoNz progĺamcsomagjával.
A tételszámot ktvetó tNjetÖlés gaĺantálja a ktltségvetési téte| és az tN normagyijteményben szerepló sztveg egyezóségét.

C:\terc\tercüp\20 l 0-3\onszla\8vajdahunyad l I fsz1 bkb.slo8



Név:

Cím: "^***uffiľ*hu"**" Kelt: f013.év"........hó...nap

Tel./fax.: Készítette:
Tel:

A munka leíľása:Vlll.Vajdahunyad u. 1 l.
Az érintett épiilet I.3. számu lakás kérnényén szükséges javítĺási munkák végzése

szakvélemény alapján

Késziilt:

Költségvetés: főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

l. Építmény közvetlen ktiltsége

l.3 Építés közvetlen költségei

l .4 Közvetlen önktiltség iisszesen

2.| Arkockźnati fedezet vet.alap

2.3 Any agigazgatisi ksg. vet.alap
2.4 Any agigazgatźsi költség r0.00%

2.5 Fedezetvetítési a|ap |.4
3.l Taľtalékkeret vetítesi alap

.., 
4.| ÁFA vetítesi alap
ą.z efa 27.00%

5. A munka ára

Aláíras

KészültaTERCKfr'TERCVIPkoltségvetés20|3.3-BRONZ programcsomag|ával. C:\terc\tercvip90l0-3\onszla\8vajdahunyadllII3kb.s|o8
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1. oldal

Ssz. Tételszám
Tételkiírás

ErysĘre jutó (IIUF)
Anyag Munkadíj

A tétel áľa iĺsszesen (IIUĐ
Anyag Munkadíj

l2-000-l
Törmelék szállítás és deponálás

0,5 m3

33-026-r
Kéményméretezés díja

ldb
33-026-l -0120001
Kéménykürtők bélelése, szigetelése

13m

33-0f6-7-0521455
Kémény- és szellőzőtartozékok;
flistcsőhüvely elhelyezése,
nyĺlás véséssel
Füstcső fali hüvely

ldb
33-091-38
Kémények letisztĺtása és feltár'ása lyükanként elszámolva

rdb
33-026-0
Kéményseprői szalĺvélemény díja üryintézéssel hasarálatb'an lévő
kéményekľe

ldb

33-026-5-007210r
Kémény. és szellőzötaľ.tozékok; kéĺnénytisztĺtó, vagy koromzsákajtó
eIhelyezése
Koromzsákajtó Proschoľn saválló acélajtó

rdb
83-003-21-0152023
Körkeresztmętszetíi légszelep
nÁ 160 mm

2db

83-051-1 l-0840144
Kéményfiistcső elhelyezése vonatkozó szabványok
alapján

rdb

Munkanem fĺsszesen:

Készult a TERC Kff' TERC VIP kÖltségvetés 20|33 - BRONZ programcsomagjával.

A téte|számot kÖvetö ÖN jelölés gaÍantlílja a költségvetési tétel és az ÖN noľmagyrijteményben szerepIó szÖveg egyezóségét'
C:\terc\teľcvip\20 l 0-3\onsz|a\8vajdahunyad l llt 3kb.slo8



6 .. . ľncllď tł tc.l

l'elolvasó lap

Ąáďattevő neve:

Ąánlattevő képviselőjének neve :

Ąanlattevő székhelye:
Aj ĺánlattevő tel efonszáma :

Aj ánlattevő faxszźlma:
Ajráĺúattevő e-nrail címe :
Ajánlattevő adószáma:
Aj aĺlattevő cégsegy zékszźnna:
Aj ánĺattevő szám|aszátma:

Aj ánlattevő a szeruő đés telj esítését az alábbi szeľínt vallalj a:

,,a Budapest VIII. keľĺĺ]et saím alatti címeken kémény'felújítźłstźngyában,,

Megajánlott áľ

Ajĺĺnlati ar:

Keiľ: {,8.{,9.'ł..1-,..ł€., ......



Név: . i.-.:, | .

. . ....1:....xĺsľ*c;u:'': '..'-Cím i ?sefuäríJsív.a9y''ľgaz,đau5qđ]á1Kfi.

Tęl./fax;; '' : ] 'lQ.. '.'....,'. ' .'
Ke]r:. ].20'13..év'.... i,;.hó1i:náp

A. mrlnka'leíŕása:''V''ll I;Di.ószęBhy.'S'-rr.22
ĺz ér:ińtett eŇt .ŕe.ń""ýei ĺ-ś':iil.'ęe*.'jau'ĺta" ĺ * u nlĺák végzése

' i: :. :.

Készĺi:łĘ
... ''.. ' 

'Ktĺl,,é;*.,no,szęsjtő
.-..-.1.'

',:"!.r. ;

t;,ł fttł ""títési' 
al.ap

'/.'

ŕ .

'v5. Á mł,ľĺrka;áĺa Í,,I,í.f,fl.Y; ,ł-

lę,ýutt.a T'Eĺrc; n ĺnľe.vlľ;lłoltsé$vďcs?0lt.ł,*oľ, pro6ą1r1cson1ągjával. c\terc\tercvip\20 to.l\onvlatM iĺs7.cghy22 ktjäĺd.sĺo8



Ssz-.;.. iTétęIszám.

. ':. .Téte|kiírás

l,,oldaI

. Erységŕéjutó.(Íil]'F)
Anyág ' Munkadĺj

A''t.éťd,.áľ.a'tĺsszeson l (H.U . ).

Á*ýĺgj .Munkađĺi

l 2.000.ł :

Töľinęlé]t gąállĺtás'éÉ depBná|as
AP. m3' ' ,,

12:000-0
. A nyag!€Iaelés l pad! ásÍeľ.!. ę

50 óra-'

t5;oo8Jl
Védöpalánk

.. ,' 30 fui' ' ...:

19-037-l;1.(I).ON, ,

Kéményekvixgälą1a, '
} uzatvizsgá|at, tómöľ$ęgi' pr''i$a'és alkalmassági szakvélemény
(KtrnĘnyqepŕőV:.š?'á.i!ń!a)

l.í.ý* -
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38.'zza--
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5s{,ta;y
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:6'''33=o2.():|5'aa7ż\9.|''':;.',..''....

'ffi :illff . 

szeJl ő1ítaĺoz' Éhtl te'' 
1'.trs' 4' ltś 

" 
vasy ko romzq ĺákaj tó'

ro.p*zśďájjéľnx-1ł"ľroń ,*,,iH - {-ftutfr:,:

34-00,b3 ,t
AcéI oszlop szere|ése"ľ,áćso.s ]sz€ľ'kezefrel..l(énlénytoldók ethely'ezéséhezszĺi[ĺgéges' ;. ' . :

'kaloda készítése. és.elhe}yězese
2 db ::::.

'-,r,.t.,..rr., , 
,

19,.%fir

ł.Í.'i9,!'(,,-

TÍr.a.fÍĺ

1..:.:,'. .:r:;.;

Ipt$,'.fł
.. 1!r !{r...jt:l:r:r::..

k 1 'T"6ł'. -r11".i:..1..-4...

2^?* .,1!*,- Lx*?M;i'l

'].'KéménrysĘpľ9;jáťda:łśéż,sgóÝď:70m
. :lti!;. ' 8ł.05.l"!ĺlĺ.0840t44;.1

: .. !š:éméĺýfiistcsqielhé'Iý.e-zésé.'; '

vgn'atkozÓ: sząlv{lygk aląpj én.. 2db', ,'=

i

Kćsaj|ta ] 'ERCK'ft.'T.ERC VtPkÔltségvctes.20l3'.3..BRONZ]' proľamcsolnasiával. : '' .
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