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Előterjesztés 

 

a Szentháromság téri iskola udvarának rendezéséről 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A Sándor-Metternich kastély Rákóczi utca felőli udvarának rendbetétele a mostanára 
kialakult állapotok miatt kiemelkedő fontossággal bír. A megnövekedett gyermek létszám 
(2019. szeptemberben majd’ ötszáz tanuló kezdi meg az épületben működő három iskolában 
a tanévet) folyamatos igénybevételt jelent az udvar számára. Esős időben az udvar a 
mélyponti elhelyezkedése miatt napokig használhatatlan a mély sár miatt, ilyenkor a kültérre 
tervezett testnevelési órákat sem lehet kulturált körülmények között megtartani. Rengeteg az 
elégedetlen szülő, valamint az intézmények dolgozói is rendszeresen panasszal élnek a sár 
miatt. A továbbiakban már tarthatatlan állapotok miatt sürgős beavatkozásra van szükség. 

 

 

Sportpálya 

 

Ez év március elején az épületben működő három általános iskola vezetői, valamint az 
önkormányzat részéről Varga László alpolgármester úr és a műszaki osztály munkatársai 
részvételével közös egyeztetés történt, ahol szándék született arra vonatkozóan, hogy a 
jelenleg focipályaként használt füves-földes területen közös erőfeszítéssel egy szabványos 
kézilabda méretű pálya készüljön folyamatos, illetve időjárástól a lehető legfüggetlenebb 
használati lehetőséggel. 

Első lépésként meg kell oldani a terület csapadékvizének kezelését, ami magában foglalja az 
iskola déli tető részéről ide folyó vizeket is. A költségeket ésszerű keretek között tartva 
sajnos műszaki indokok miatt jelenleg csak a csapadékvíz telken belüli kezelése (tározó) 
jöhet szóba. A tervezett pálya alatt ki kell építeni a drain-ezést. Ha ez megtörtént, akkor lehet 
kialakítani egy tartós felületet, amire hosszútávon a rekortán pálya nyújt megoldást. Ez ki 
tudja szolgálni a szünetekben jelentkező mozgásigényt, valamint a törvényben kötelezően 
előírt napi egyszeri testnevelési órák megtartásában is segítséget jelent. 



 

A teljes megoldást egy fedett pálya nyújtja, ami jelen körülmények között a sátorfedést 
jelenti. Ez biztosítja a négy évszakos használhatóságot. Fontos kritérium, hogy az építendő 
pálya ne csak a gyermekek mozgásigényét elégítse ki, hanem a megvalósítás kellően 
figyelembe vegye a műemléki környezetet. A kastély felújításának tervezőjével történt 
egyeztetések alapján legjobb megoldásként az körvonalazódott ki, hogy a Rákóczi utca felőli 
udvaron tájba illően el lehet helyezni egy 42x22 méteres rekortán pályát a csapadékvíz 
problémájának kezelésével együtt. Készülne egy kisebb, kb. 17x34 méteres pálya is a 
felújított szárny U-alakú, jelenleg egyébként is használaton kívüli udvarára, ez is kaphatna 
fedést. A kisebb fedendő terület miatt a sátor költsége itt alacsonyabb lenne,  a hátsó udvari 
pályához képest (itt a csapadékvíz elvezetés már megoldott). A pályaméret még mindig 
lehetővé teszi, hogy egyszerre két testnevelés óra legyen megtartva. Megjegyzendő, hogy a 
kisebb pálya fedésének hosszabb oldalai függönyszerűen elhúzhatóak, ami lehetővé tenné 
szabadtéri rendezvények megtartását, a terület felvonulási térként való hasznosítását az 
időjárástól függetlenül (pl. évnyitó/évzáró, egyéb ünnepélyek stb.). A tervezett kialakításról, a 
pályák elhelyezéséről jelen előterjesztés mellékleteként látható egy vázlat. 

A fentiek alapján a műszaki osztály árajánlatokat kért be a csapadékvíz megoldására, pálya 
építésére, valamint pálya lefedésére. A kapott árajánlatok részletesen a jelen előterjesztés 
mellékleteként ismerhetők meg. Az ajánlatok alapján az látható, hogy egy műszakilag is 
megfelelő, 42x22 méteres rekortán pálya kialakítása nagyságrendileg 28-30 millió forint, attól 
függően, hogy pályához készül-e labdafogó háló, kosárlabda palánkok stb. A pálya alatti 
drain-ezés nagyságrendileg további 4-5 millió forintos kiadást jelent. A 17x34 méteres pálya 
arányosítva kb. 18-19 millió forint. 

A pályafedésre kettő elterjedt megoldás van. Az egyik a légtartásos (jellemzően 
teniszpályáknál), a másik pedig a fém tartószerkezettel rendelkező ponyvás fedés. Mindkettő 
esetén a duplafalú megoldást érdemes választani a tartósság miatt, valamint a később 
esetlegesen kialakítható fűtés miatt is. 

A légtartásos sátor zsilip ajtós rendszerrel működik, melyen egyszerre legfeljebb 4-5 
gyermek tud áthaladni, és a légnyomás különbség miatt alakulhatnak ki az áthaladás során 
kellemetlen, vagy akár balesetveszélyes helyzetek (pl. egyszerre akarnak a zsilipbe bejutni 
kívülről és belülről is, ilyenkor az egyik ajtó erősen becsapódik. Az ilyen sátrak üzemeltetése 
folyamatos kiadást jelent a ventilátor miatt, ami ezen felül zajszennyezéssel is jár. A tavaszi-
őszi bontás pedig újabb – nagyságrendileg 600.000 Ft-os – összeggel terheli meg a 
költségvetést. Fentiek miatt ennek telepítése nem ajánlott ebbe a környezetbe. 

Az acélvázas sátor esetén az üzemeltetési költségekkel gyakorlatilag nem kell számolni. A 
szerkezet jóval tartósabb, és a megjelenés is tágabb határok között variálható. A két 
hosszanti oldala jó idő esetén függönyszerűen elhúzható, ami az átszellőztetést is segíti úgy, 
hogy közben az eső elleni védelem megmarad. Az acélvázas sátor komplett kivitelezése kb. 
40 millió forint. 

A kisebb pályával kapcsolatban fontos még megjegyezni, hogy annak használatát csak 
középtávon tervezzük, a végleges megoldást a jövőben megépülő 16 tantermes általános 
iskola, valamint a szintén megépítendő sportcsarnok. Ezek megvalósulása esetén a 
sátorfedés szükség esetén meg is tartható, de át is telepíthető máshova, a pálya 
alépítménye pedig egyéb funkciók kiszolgálását is szolgálhatja (pl. végleges, az épülethez 
méltó felvonulási terület). 

 

Összegzésként megállapítható, hogy a fent vázolt megoldásokkal kettő plusz pálya 
kiépítésével a szabadtéri mozgási lehetőséget is biztosítanánk a gyermekeknek egyidejű 



 

használhatósággal. A nagy pálya a szüneti tartózkodás esetére is kulturált megoldást kínál, a 
kisebb pálya pedig egy jól használható felvonulási területként is igénybe vehető. 

 

 

Kerítés 

 

Az iskolaudvarnak a Rákóczi utca, illetve a Legóvár óvoda felé eső része régi, többször 
javított, mára már erősen hiányos kerítésfonat beton oszlopokra rögzítve. A kerítés feszítője 
megereszkedett, a fonat sok helyen hiányos, a gyermekek könnyen át tudnak menni rajta, 
ami balesetveszélyt jelent. 

A helyzet megoldására műszaki osztály április eleji kivitelezéssel megrendelte a fonat 
cseréjét 3D-s kerítéstábla elemekre. Tekintettel a Sportcsarnok és az ahhoz tartozó Rákóczi 
utcai parkolók építésére, a kerítés jelenlegi nyomvonalát a közeljövőben át kell helyezni a 
kastély felé, ezért ez a csere egyelőre az oszlopokat nem érinti. A végleges helyre való 
áttelepítés során fogjuk az oszlopokat is lecserélni a kerítéstábla elemekhez tartozó rendszer 
oszlopaira. 

 

 

Pincelejáró, komposztáló 

 

A kastélyépület udvar felőli pincelejárója esés ellen nem védett, ami szintén balesetveszélyt 
jelent. Ennek rendezése a kerítés cseréjével együtt megtörténik. A gondozatlan, felhagyott 
komposztáló jelen formájában nem tölti be a funkcióját, a gyermekeknek nem mutat 
követendő példát a jövőre nézve, ezért a Városgondnokság munkatársai elbontják azt. 

 

Fentiek alapján a sportpálya mindenképpen megvalósítandó az iskolás gyermekek 
körülményeinek javítása érdekében. Ehhez az önkormányzat anyagi támogatása is 
szükséges. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének 
meghozatalára. 

 

 

Biatorbágy, 2019. április 18. 

Tarjáni István s.k. 

polgármester 

 

 

  



 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019 (IV.25.) határozata 

 

a Szentháromság téri iskola udvarának rendezéséről 

 

 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Szentháromság téri iskola udvarának 
rendezéséről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza. 

 

 

1. . 

2. . 

 

Határidő: . 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felel:  
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Tétel szövege Anyag Díj
Anyag 
összes Díj összes Nettó összes ÁFA (27%)

Bruttó 
összes

1. Humuszkiszedés, gépi erővel kiegészítő kézi munkával, 
terepviszonyokból adódó föld kitermelése. (átlag 20 cm 
mélységig)

184,80 m3 0 1 250 0 231 000 231 000 62 370 293 370

2. Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. 924,00 m2 0 150 0 138 600 138 600 37 422 176 022
3. Munkagödör készítése földkiemeléssel, gépi munkával, 

szegélykő és folyóka részére. (0,25x0,25m)
8,75 m3 0 3 750 0 32 813 32 813 8 859 41 672

4. Összes kitermelt föld elhelyezése pálya 5km-es körzetében, 
1,35 lazulási szorzó figyelembevételével.

261,29 m3 0 1 875 0 489 923 489 923 132 279 622 203

5. Folyóka elhelyezése pálya hosszanti egy oldala mentén 100cm 
hosszú elemekből, betongerendába rakva, vízelvezetőbe való 
bekötésre előkészítve

42,00 fm. 5 000 2 250 210 000 94 500 304 500 82 215 386 715

6. Szegély készítése a pályaburkolat körül , 100 cm hosszú 
(100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva.

128,00 fm. 2 000 2 000 256 000 256 000 512 000 138 240 650 240

7. Pályatükör tömörítése gépi erővel. TRy 90 % 924,00 m2 0 150 0 138 600 138 600 37 422 176 022
8. Ágyazati szűrőréteg készítése 0/32  fagyálló zúzott kőből, 

tömörítéssel (20 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.
212,52 m3 5 810 2 875 1 234 741 610 995 1 845 736 498 349 2 344 085

9. Aszfalt fektetése átlag 40 mm vastagságban 924,00 m2 4 375 2 500 4 042 500 2 310 000 6 352 500 1 715 175 8 067 675

10. 7mm vastag akrilgyanta bevonatú gumiréteg terítése Mapecoat 
TNS Multisport Comfort, választható színben

924,00 m2 9 600 2 200 8 870 400 2 032 800 10 903 200 2 943 864 13 847 064

11. Kézilabda és kosárlabda sportvonalak felfestése eltérő színnel 386,00 fm 450 650 173 700 250 900 424 600 114 642 539 242

12. Talajhoz fixen rögzíthető kézilabda kapu (belső mérete 200*300 
cm) mindkét oldalán személybejáróval, hátul szervizkapuval 
kialakítva, horganyozva, festve, hálóval, kompletten.

2,00 db. 187 500 31 250 375 000 62 500 437 500 118 125 555 625

13. Streetball állvány 1,2m benyúlással, tüzihorganyzott felületű 
oszloppal, 90x120cm gyakorló palánkkal, fix lánchálós gyűrűvel 
lebetonozva

2,00 db. 152 500 62 500 305 000 125 000 430 000 116 100 546 100

Mindösszesen: 15 467 341 6 773 631 22 240 972 6 005 062 28 246 035

Akril burkolatú multisport pálya költségkalkulációja
20x40 méter játékterület 22x42 méter felületű pályán

Mennyiség,           
egység

Helyszín: Biatorbágy
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Tétel szövege Anyag Díj
Anyag 
összes Díj összes Nettó összes ÁFA (27%)

Bruttó 
összes

Mennyiség,           
egység

Opcionális tételek: 
Pálya körül viacolor járda

14. VIACOLOR burkolat készítéséhez, műfű felületet körülvevő 
területen földkitermelés gépi és kézi munkával, átlag 14 cm 
mélységig, a kitermelt föld helyszíni deponálásával.

31,64 m3 0 1 250 0 39 550 39 550 10 679 50 229

15. Összes kitermelt föld elhelyezése a pálya 5km-es körzetében, 
1,35 lazulási szorzó figyelembevételével.

42,71 m3 0 1 875 0 80 089 80 089 21 624 101 713

16. Szegély készítése a pályaburkolat körül , 100 cm hosszú 
(100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva.

142,00 fm. 2 000 2 000 284 000 284 000 568 000 153 360 721 360

17. VIACOLOR burkolat készítése a pálya körül, 6 cm vastag térkő 
burkolattal kialakítva, 4 cm vastag ágyazó homok, 10 cm vastag 
zúzottkő ágyazat,10 cm vastag fagyálló folyami homokos 
kavicsréteg.  (műszaki leírás szerint)

226,00 m2 6 875 5 625 1 553 750 1 271 250 2 825 000 762 750 3 587 750

Labdafogó háló
18. Labdafogó háló 5 m magas, UV álló műanyagból 13x13 cm 

lyukosztással, tüzihorganyzott oszlopokkal,  pálya körül
128,00 fm. 16 250 3 750 2 080 000 480 000 2 560 000 691 200 3 251 200

Ajánlat érvényessége: 2019.05.31.

Papp Lajos
Ügyvezető

2019.03.26  3530 Miskolc, Kont u. 9.   Tel: 46/357-417   E-mail: banko@bankokft.hu   Web: www.bankokft.hu 





Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2 a

Telefon: 06-30/293-1109
E-mail: vaczi.andras@biatorbagy.hu
Ügyintéző: Váczi András

Vevő

C.S.O. Kft
2364 Ócsa, Némedi úti major hrsz. 06/2

Adószám: 10928237-2-13
Közös. adószám: HU10928237
Bankszámlaszám: 10402881-50515551-48521005
Telefon: +36709403636
E-mail: csogumi@csogumi.eu
Weboldal: www.csogumi.eu

Szállító

KCR-es teherautó2019.05.03.2019.04.03.

Szállítási módÉrvényességKelte

Sorszám: CSO-AJ00166/2019

Vevői árajánlat

Megjegyzés BruttóÁfaNettóÁfa (%)

Egységár MeeMenny.Termék

KN/TESZOR

Termékkód

5 116 576 Ft1 087 776 Ft4 028 800 Ft 27%

5 036 Ft m2800SPORT gumilap vörös 30x1000x1000mm

VTSZ401691

25531121

(30 nm gumiburkolat leragasztásához elegendő) 537 221 Ft114 212 Ft423 009 Ft 27%

15 667 Ft db27Tetrapur 10 kg-os színtelen gumiragasztó

VTSZ390950

2139421

1 625 600 Ft345 600 Ft1 280 000 Ft 27%

1 600 Ft m2800Gumiburkolat telepítése12

152 400 Ft32 400 Ft120 000 Ft 27%

60 000 Ft db2Fuvardíj továbbszámlázás, KCR-es kocsival18

7 431 797 Ft1 579 988 Ft5 851 809 FtÖsszesen

BruttóÁfaNettó

Érvényes: 2019. május 3-ig szállítójárműre történő targoncás felrakodással Ócsai telephelyünkön, kiszállítással, telepítéssel.
Garancia: I.o.gumiburkolat termékeinkre 3 év garanciát vállalunk. 
Garanciát - a TÜV előírásait figyelembe véve - csak szilárd aljzatra ragasztva történő telepítés esetén vállalunk. Az újrahasznosított 
gumiőrleményből készült termékeink nem UV stabilak, színük erős napsütés hatására fokozatosan sötétedik, de a többi tulajdonságuk nem 
változik. Amennyiben ez problémát jelent, javasoljuk inkább anyagában színezett UV stabil EPDM termékeink alkalmazását. 
Fizetés: 60% megrendeléskor, 40% a gumiburkolat telepítését követően 8 napon belül átutalással.
Megrendelő visszalépése: a megrendeléstől való teljes vagy akár részleges visszalépés esetén a termékgyártó a teljes vételár 20%-át sztornírozási 
díjként kiszámlázza megrendelő felé.
Szállítás: Megrendeléstől számított 45 napon belül, a megrendelő költségére. Az áru 27 db 100x100 cm méretű egyutas raklapra kerül 
elhelyezésre.
Gumiburkolat bruttó súlya: 18270 kg (EKÁER köteles, vámtarifaszám: 401691)
Telepítés:  Az áru leszállítását követő 10 napon belül, a megrendelő költségére. A gumiburkolat a termékismertetőben szereplő alkalmazási 
javaslatok szerint előírt terület burkolására alkalmas, a telepítési leírásban leírt módon, a megrendelő költségére. Mivel a termékek 
újrahasznosított gumihulladékokból készülnek, a hőmérséklet-változás miatti zsugorodás +-0,5%.
Gumiburkolat árajánlatunk a helyszín pontos ismerete nélkül készült, árainkat egy helyszíni szemle után tudjuk pontosítani.

Telepítés helyszíne: Biatorbágy, Sándor-Metternich kastély udvara (Rákóczi utca felől) 
Ajánlat készítő: Vágó Szabolcs 30/383-7870

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu
Oldalszám: 1/1



Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2 a

Telefon: 06-30/293-1109
E-mail: vaczi.andras@biatorbagy.hu
Ügyintéző: Váczi András

Vevő

C.S.O. Kft
2364 Ócsa, Némedi úti major hrsz. 06/2

Adószám: 10928237-2-13
Közös. adószám: HU10928237
Bankszámlaszám: 10402881-50515551-48521005
Telefon: +36709403636
E-mail: csogumi@csogumi.eu
Weboldal: www.csogumi.eu

Szállító

KCR-es teherautó2019.05.03.2019.04.03.

Szállítási módÉrvényességKelte

Sorszám: CSO-AJ00167/2019

Vevői árajánlat

Megjegyzés BruttóÁfaNettóÁfa (%)

Egységár MeeMenny.Termék

KN/TESZOR

Termékkód

2 cm SBR+1 cm EPDM RAL3016 vörös granulátumból 21 844 000 Ft4 644 000 Ft17 200 000 Ft 27%

21 500 Ft m2800Öntött gumiburkolat16

152 400 Ft32 400 Ft120 000 Ft 27%

60 000 Ft db2Fuvardíj továbbszámlázás, KCR-es kocsival18

21 996 400 Ft4 676 400 Ft17 320 000 FtÖsszesen

BruttóÁfaNettó

Érvényes: 2019. május 3-ig szállítójárműre történő targoncás felrakodással Ócsai telephelyünkön, kiszállítással, telepítéssel.
Garancia: I.o.gumiburkolat termékeinkre 3 év garanciát vállalunk. 
Fizetés: 60% megrendeléskor, 40% a gumiburkolat telepítését követően 8 napon belül átutalással.
Megrendelő visszalépése: a megrendeléstől való teljes vagy akár részleges visszalépés esetén a termékgyártó a teljes vételár 20%-át sztornírozási 
díjként kiszámlázza megrendelő felé.
Szállítás: Megrendeléstől számított 45 napon belül, a megrendelő költségére.
Telepítés:  Az áru leszállítását követő 10 napon belül, a megrendelő költségére. A gumiburkolat a termékismertetőben szereplő alkalmazási 
javaslatok szerint előírt terület burkolására alkalmas, a telepítési leírásban leírt módon, a megrendelő költségére. Mivel a termékek 
újrahasznosított gumihulladékokból készülnek, a hőmérséklet-változás miatti zsugorodás +-0,5%.
Gumiburkolat árajánlatunk a helyszín pontos ismerete nélkül készült, árainkat egy helyszíni szemle után tudjuk pontosítani.

Telepítés helyszíne: Biatorbágy, Sándor-Metternich kastély udvara (Rákóczi utca felől) 
Ajánlat készítő: Vágó Szabolcs 30/383-7870

Ez a bizonylat a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. http://www.kulcs-soft.hu
Oldalszám: 1/1



   Árajánlat gumiburkolat telepítésére 
Megrendelő: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala 

képviselő: Váczi András 

Helyszín: Sándor-Metternich kastély udvara 

Tel: 06 30 293 11 09 

E-mail: vaczi.andras@biatorbagy.hu 

 

ÁRAJÁNLAT 
 

 

Ajánlatadó:  3 B Line Europe Kft. 

1106 Budapest, Jászberényi út 47/B.,  
Cg: 01-09-982710 , 

   Adószám: 23883590-2-42 
  Ügyintéző: Simon- Kovács Anita 
  Elérhetőség: tel.: 06/70-366-11-38 
  e-mail: kivitelezes@3bline.hu 
 
   
Tisztelt Váczi András! 
 

Köszönjük érdeklődését a gumiburkolat kivitelezési szolgáltatásunk iránt. 

Az árajánlatot az alábbi táblázat tartalmazza a részletesebb ajánlatot csatoltan küldöm. 

Az ajánlatban szereplő burkolat 2 cm vastag, egyrétegű, a játéktér vörös vagy zöld, ami 40% 

butadién- sztirol kaucsuk (SBR) gumiőrlemény és 60% Etilén- propilén- dién kaucsuk (EPDM) 

gumigranulátum, keverékéből tevődik össze.  Az aljzat kivitelezése 10 cm vastag, jó víz 

elvezetésű (1-2% lejtésű) beton lemez, 4 mm vastag acél hálóval 10 cm vastag fagyvédő zúzott 

kő rétegen, beton szegéllyel történik. 

 

Bármi kérdés merülne fel termékeinkkel, szolgáltatásunkkal kapcsolatban, készséggel állok 

rendelkezésére. 
 

A következő ajánlat 60 napig és 1 EUR=330 Ft árfolyamig érvényes. 
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   Árajánlat gumiburkolat telepítésére 
Megrendelő: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala 

képviselő: Váczi András 

Helyszín: Sándor-Metternich kastély udvara 

Tel: 06 30 293 11 09 

E-mail: vaczi.andras@biatorbagy.hu 

Öntött gumiburkolat
nettó 

egységár nettó érték áfa bruttó érték
m², fm. Ft/m²,fm Ft Ft Ft

 Öntött gumiburkolat készítése Vörös vagy zöld
SBR és EPDM kevert (40/60%)

Aljzat( 10 cm vastag beton lemez 4 mm vastag acél 
hálóval10 cm vastag fagyvédő zúzott kő rétegen) 924 11 811 10 913 364 Ft 2 946 608 Ft 13 859 972 Ft

Szegélyezés 128 3 780 483 776 Ft 130 620 Ft 614 396 Ft
Vonalazás 1 240 000 240 000 Ft 64 800 Ft 304 800 Ft
 Szállítás 1 280 000 280 000 Ft 75 600 Ft 355 600 Ft

Össz költség: 23 559 540 Ft 6 361 076 Ft 29 920 616 Ft

924 12 600 11 642 400 Ft 3 143 448 Ft 14 785 848 Ft

 

Öntött gumiburkolat
nettó 

egységár nettó érték áfa bruttó érték
m², fm. Ft/m²,fm Ft Ft Ft

 Öntött gumiburkolat készítése: Fekete
2 cm vastag, egyrétegű 100% SBR

Aljzat( 10 cm vastag beton lemez 4 mm vastag acél 
hálóval10 cm vastag fagyvédő zúzott kő rétegen) 924 11 811 10 913 364 Ft 2 946 608 Ft 13 859 972 Ft

Szegélyezés 128 3 780 483 776 Ft 130 620 Ft 614 396 Ft
Vonalazás 1 240 000 240 000 Ft 64 800 Ft 304 800 Ft
 Szállítás 1 280 000 280 000 Ft 75 600 Ft 355 600 Ft

Össz költség: 20 648 940 Ft 5 575 214 Ft 26 224 154 Ft

924 9 450 8 731 800 Ft 2 357 586 Ft 11 089 386 Ft

Telepítés csak száraz, csapadékmentes időben, 10°C felett ezért az időjárástól függően. 
Fizetési feltételek:  

50% előleg átutalással, végszámla átadás- átvételkor, kiadott teljesítési igazolás alapján 15 napos 

átutalással. 

Jótállás (garancia) 
2 éves telepítési hibából eredő károkért. 

Vandalizmus, a különleges igénybe vett helyeken fellépő természetes szín/anyag kopás, nem 

rendeltetésszerű használat, extrém időjárás okozta károk nem garanciális hibák. 

 

Budapest, 2019.03.21. 

                                                                                                                                                    

                                                                                                          ………………………………. 
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   Árajánlat gumiburkolat telepítésére 
Megrendelő: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala 

képviselő: Váczi András 

Helyszín: Sándor-Metternich kastély udvara 

Tel: 06 30 293 11 09 

E-mail: vaczi.andras@biatorbagy.hu 

                                                                                                

3B Line Europe Kft.                                                                                                                                  

Lukács István 
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Ajánlatadó cég Ajánlat tartalma Árajánlat - bruttó

C.S.O gumiburkolatok Öntött gumi burkolat meglévő ágyazatra - alapozást nem tartalmaz 21 996 400 Ft
Gumilapok lerakása meglévő ágyazatra (nem UV-álló, kagylósodhat, pár év után elszíneződik) - alapozást nem tartalmaz 7 461 797 Ft

Bankó Kft. Koplett kivitelezés a drain-ezésen kívül 28 246 035 Ft
Pálya körül térkő burkolat 1,5 méter szélességben - opcionális 4 461 052 Ft
Labdafogó háló - opcionális 3 251 200 Ft

Szegedi Pál E.V. Komplett kivitelezés drain-ezéssel együtt 33 735 178 Ft

3B Line Kft. (Nádland) Komplett kivitelezés drain-ezésen kívül - vörös vagy zöld burkolat 29 920 616 Ft
Komplett kivitelezés drain-ezésen kívül - fekete burkolat 26 224 154 Ft



 
2019.03.21.                            Ajánlatkérő: Váczi András  

Ajánlatszám: 03/2019 PRS     Telepítés helyszíne: Biatorbágy 

Az alábbiakban a legjobb ajánlatunkat adjuk a LÉGTARTÁSOS SÁTORRA,  
sportcélra : 

A SZERKEZET:  

Az EXC2 osztályba sorolt kivitelezéssel, az EN 1090-2 szabvány alapján az európai 
normáknak megfelel. A SZERKEZET TÚLNYOMÁSOS TECHNIKÁVAL MŰKÖDIK, A 
HŐSZIGETELÉST A KÉT PONYVA KÖZÉ JUTTATOTT 40 CM LEVEGŐRÉTEG 
BIZTOSÍTJA.  

Méretek:    22 méter x 42 méter x  kb. 10 méter   
Szél és hó terhelés:   megfelel a helyi szabványoknak Magyarország Biatorbágy 
 



 

Biztonsági és bejárati ajtó (2db ajtóval szállítjuk): 
Mérete: 1350 L x 2150 H x 600 P  
  
Csőszerkezettel és acélprofilokkal készült, n °. 1 ajtó és egy vészkijárati ajtó 

GÉPÉSZET: 

Tűzállóság: kcal/h 300.000 circa 250 
Statikus nyomás: 250 

Elektromos motor: 5,5 kW 

Teljesítmény: V 380  (3F+N+T ) 



FIZETÉSI FELTÉTELEK: 
30 % átutalása a megrendeléskor 
A fennmaradó összeg akkor utalandó, amikor az áru szállításra kész. A szállítást az ár 
tartalmazza. 

DUPLA FALÚ LÉGTARTÁSOS SÁTOR ÁRA 
LEFOGATÓRENDSZERREL , GÉPÉSZETTEL, AJTÓKKAL ÉS 

VÉSZVENTILÁTORRAL ÉS AZ AZT MŰKÖDTETŐ 
GENERÁTORRAL:  

      20.180.000Ft+ ÁFA 

Az első telepítés díja kb. 2.500.000 Ft, de erről később pontos ajánlatot kell 
készítenünk.  

Jelen ajánlat 2019.05.05-ig érvényes, de a változtatás jogát indokolt esetekben fenntartjuk!  

        Fenyves-Gallen Krisztina 
                   forgalmazó 

         Gallen Struttura Kft 

Budaörs, 2019.03.21. 

 



Feladó : Mobilsportcsarnok <info@mobilsportcsarnok.hu>

Tárgy : Légtartásos sátor ajánlat

Címzett : Váczi András <vaczi.andras@biatorbagy.hu>

Zimbra vaczi.andras@biatorbagy.hu

Légtartásos sátor ajánlat

Cs, 2019 márc. 21, 23:32

1 melléklet

Tisztelt Váczi úr! 

Csatoltam a légtartásos sátor ajánlatát is. Ennek további éves költségeit már a telefonban említettem, de
azért itt is leírnám, hogy meglegyen.

-a légtartásos sátor esetén ahhoz, hogy a sátor működjön, 6 hónapon át a gépészet 0-24 órában üzemel és
áramot fogyaszt. (Míg a fix szerkezetnél csak akkor fogyaszt áramot, ha a termosztát miatt beindul a fűtés)
-Szükséges egy automatika (kb.1.000.000 Ft), ami elindítja az agregátort, ami áramszünet, vagy a
légnyomás esése esetén beindul és visszafújja az ereszkedő sátort.
-szél és hó esetén különösen ügyelni kell a nyomásra, mert beomolhat, illetve a szél belekaphat ha nem
feszes a sátor.
-a felsorolt okokból kifolyólag állandó felügyeletet igényel, minimum egy nagyon közel lakó gondnokot. 
-A LÉGTARTÁSOS SÁTOR ZSILIP AJTÓS RENDSZERREL MŰKÖDIK! EGY AJTÓ MINDIG ZÁRVA KELL, HOGY
LEGYEN A KI-BEKÖZLEKEDÉSEKKOR IS.
-A ZSILIP AJTÓN LEGFELJEBB 4-5 GYERMEK FÉR BE EGYSZERRE. TANÁRI FELÜGYELET
MINDIG SZÜKSÉGES A KI-BE KÖZLEKEDÉSNÉL, MERT HA A GYERMEKEK NEM LÁTJÁK, HOGY
AZ EGYIK ZSILIP MÁR NYITVA VAN ÉS MEGNYITJÁK A MÁSIK AJTÓT, AKKOR AZ AJTÓK
HATALMAS ERŐVEL BECSAPÓDNAK A LÉGNYOMÁSKÜLÖNBSÉG MIATT. 
-a légtartásos sátor bontása és újra felállítása min. 300.000 Ft alkalmanként, így kb 600.000 Ft-tal kell
számolni évente.
-lebontás után naptól védett, fedett helyen kell tárolni a tavaszi-nyári időszakban. 
-csak új gépészettel érdemes légtartásos sátrat vásárolni (az árajánlat tartalmazza), hogy a nagy viharok
esetén is biztonságos legyen a sátor (bár mozgása nagy szélben minden légtartásosnak van).A fix szerkezet
esetén mivel annak kockázata nincs és csak a fűtésért felel, beszerezhető olcsón használt kazán (ha
szeretnének fűteni). Ha nincs szükség fűtésre, akkor természetesen kazán/gépészet sem kell. 

Ha bármilyen kérdése lenne, hívjon, vagy írjon, szívesen válaszolok!

Üdvözlet:

Fenyves-Gallen Krisztina
Gallen Struttura Kft.
06209495498
info@mobilsportcsarnok.hu
mobilsportcsarnok.hu

Zimbra https://webmail.biatorbagy.hu/h/printmessage?id=C:-21120&tz=Europ...
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Ajánlat 22x42m légtartásos.pdf
2 MB 

Zimbra https://webmail.biatorbagy.hu/h/printmessage?id=C:-21120&tz=Europ...
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2019.03.21.                           Ajánlatkérő:    Váczi András 

Ajánlatszám: 40/2019 STR     Telepítés helyszíne: Biatorbágy 

Cégünkről: Az első  mobil sportcsarnokot 2016-ban hoztuk Magyarországra.  A célunk az 
volt,  hogy  a  feleslegesen  nagy  üzemeltetetési  kötséggel  működő,   állandó  felügyeletet 
igénylő,  egészségre  olykor  ártalmas  elavult  légtartásos  sátrakat  kiváltsuk  egy 
energiahatékony, biztonságos és esztétikus megoldással, elérhető áron. Szerettünk volna egy 
Magyarországon építészetileg egyedülálló, impozáns szerkezetet, ami eltér az itthon kapható 
drága, sátortetős, aluvázas, hosszú építésigényű modellektől. 
A Gallen  Struttura  Kft  2017 augusztusában közbeszerzési  eljárás  keretében nyerte  meg a 
Keszthelyi Önkormányzat által kiírt beszerzést, és már 2017. októberében átadásra került a 
34m x 38 méteres hőszigetelt csarnok. 
-2018. májusában egy 19m x 36 méteres csarnokunk került átadásra, melyet a Buda Juniors  
International Football Club műfüves pályájára telepítettünk. 
-2018. Szeptemberében Kiskunhalason épült fel egy 12m x 22 méteres hőszigetelt csarnok  
mindössze 4 nap alatt, ami egy általános iskola tornatermeként üzemel.  
-Idén  májusban  TAO pályázaton  nyert  támogatásból  fog  felépülni  egy  kézilabda  csarnok 
Budapesten, ez jelenleg gyártás alatt van. 
- Megrendelés  alatt  áll  egy  25m x  50  méteres  lovarda  az  Ópusztaszeri  Ménes    igényei 

alapján
- Megrendelés alatt áll egy 10m x 22 méteres hőszigetelt csarnok tornaterem céljából egy 

budapesti nemzetközi iskola számára

Az alábbiakban a legjobb ajánlatunkat adjuk az acél hálós fedőszerkezetre,  sportcélra : 

A SZERKEZET:  

Az EXC2 osztályba sorolt kivitelezéssel, az EN 1090-2 szabvány alapján az európai 
normáknak megfelel.  

Méretek:    22 méter x 42 méter x  kb. 10 méter   
Szél és hó terhelés:   megfelel a helyi szabványoknak Magyarország, Biatorbágy 



AZ AJÁNLATUNK MAGÁBAN FOGLALJA:  

A szerkezet (gyártói garancia 10 év): 
Olasz gyártmányú  háló jellegű,öntartó vivő szerkezet, ami saját kötéseit szilárdítja meg, 
statikai megoldások alapján. A struktúra felépítése természetesen nem kíván hegesztést, a 
leghosszabb eleme 3 méter hosszú. A meghatározott hosszúságú és súlyú elemeknek kör alakú 
szekciójuk van. Az illesztő pontok közti összeköttetést, beillesztések teszik lehetővé, amit 
csavarok fixálnak.  
Az összekötő részeket egy melegen préselt gömb alak adja, amibe csavarok illeszkednek.  
Minden fém rész  korrózió ellen kezelt, meleg horganyzással .  Leszállítunk fém csempéket, 
melyek a már kész sávalaphoz ragasztott dübelekkel kerülnek rögzítésre. Ezek a csempék 
fixálják le a szerkezetet az alaphoz.  A csempék anyaga FE360 acél.  

�       

    



 

A PONYVA ( dupla membránú fedőponyva, gyártói garancia 3 év)  a színe további 
egyeztetésre vár: 

Magas energetikai megtakarítású ponyva (0,882 W/M2 K / a normál ponyva 8W/M2), 
poliészter, P.V.C. 700/750g ami teljesen lefedi az egész struktúrát.   
2 darab  P.V.C réteg kerül összehegesztésre, magas frekvenciájú hegesztőgéppel, 60mm –es 
fúziós nyomással.  Az ezt a célt szolgáló kompresszor bevezeti a levegőt a 2 réteg közé és az 
oda beszorított levegő biztosítja a szigetelést és a kondenzvíz elvezetését is. Ez a sávalaptól 
számított  1. osztásig szimpla réteg, a nyitható oldalak miatt.  
A 2 hosszú oldalon elhúzható, jól záródó függönnyel biztosított a szabadtéri időszakban a 
sportolásra alkalmas kellemes hőmérséklet. Ehhez szállítjuk a vezetősínt, fixáló hevedereket.  
Az ár tartalmazza  a 2 membránréteg közti felfújást biztosító rendszert is, valamint  az előtető 
tartozékait, és a  lefogató hevedereket, ami a ponyvát fixálja.  



  
hőszigetelt,dupla ponyvás szerkezet 

Légterelő cső: 
Lukacsos, perforált PVC csövet helyezünk el a szerkezet tetején, a végén ventilátorral. Ez a 
már felmelegített levegőt hivatott a játéktéren tartani, valamint a kondenzvíz párolgását és 
elvezetését biztosítja.  

Bejárati ajtó és vészkijárat: 
Mérete: 120cm x 210 cm  
A bejárati ajtó kilinccsel, a vészkijárat pedig pánikkarral ellátott.  

FIZETÉSI FELTÉTELEK: 
30 % átutalása a megrendeléskor 
A fennmaradó összeg akkor utalandó, amikor az áru szállításra kész. A szállítást az ár 
tartalmazza. 

A TELJES ÁR A FENT EMLÍTETT TARTOZÉKOKKAL :   29.200.000 Ft + ÁFA 

Az összeszerelést követően rendelkezésére bocsátunk minden dokumentációt, ami a szerkezet 
szakszerű működtetéséhez  szükséges, valamint a Magyarországra honosított dokumentációt 
is átadjuk.  Az ár tartalmazza továbbá a szállítás díját és a villámvédelmi rendszert, valamint 
az erről szóló tanusítványt. 

ÖSSZESZERELÉST cégünk biztosítja, és kizárólag a gyártó által küldött szakemberek 
végezhetik.  Az Olaszországból érkező technikusok által végzett munkálatok gyorsan, nagy 
rutinnal zajlanak. 

Időtartam: kb. 12nap, időjárástól függően. 
2 ollós emelőt szállíttatunk  a szerelés idejére, valamint 1 darus kocsit 2 óra hosszára, amikor 
a technikus megrendeli.  
Az összeszerelés hozzávetőleges díja: 5.200.000 Ft + ÁFA  



AZ ÁRAJÁNLAT A SZERKEZETET ÉS A PONYVÁT TARTALMAZZA VALAMINT 
EZEK FELÉPÍTÉSÉT. A VILÁGÍTÁSRÓL ÉS A FŰTÉSRENDSZERRŐL IGÉNY 
SZERINT KÜLÖN AJÁNLATOT KÜLDÜNK.  

A SZERKEZET RÖGZÍTÉSÉHEZ SÁVALAP SZÜKSÉGES, az alapozási terveket 
biztosítjuk. 
Jelen ajánlat 2019.05.05.-ig érvényes, de a változtatás jogát indokolt esetekben fenntartjuk!  

SZIMPLA PONYVÁS SZERKEZET: 

%  
külső kép (a belső képek megegyeznek szimpla ponyva esetén is) 

SZIMPLA PONYVÁVAL A SZERKEZET ÁRA:  24.800.000 Ft + ÁFA 

        Fenyves-Gallen Krisztina 
                   forgalmazó 

         Gallen Struttura Kft 

Budaörs, 2019.03.21. 
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