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1. rész Általános követelmények  

2. rész Műszaki követelmények  

3. rész Tervezés és ütemezés  

4. rész Szabványok és előírások  

  

  

1  ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK  

1.1  ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ  

A Műszaki Előírások meghatározzák a megvalósítandó létesítményekre vonatkozóan a 
megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján azok megfelelnek az Ajánlatkérő (továbbiakban: 
Megrendelő) által igényelt rendeltetésnek. Tartalmazzák a minőségre, a teljesítményre, a 
biztonságra és a méretekre vonatkozó jellemzők meghatározását.  Ismertetik a 

minőségbiztosításra, terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, 
valamint a tervezésre, költségekre vonatkozó szabályokat, a munkák (és anyagok, 
alkatrészek) vizsgálati, ellenőrzési és átvételi feltételeit. A Műszaki Előírások a Szerződés 
követelményeinek bővítését, részletezését célozzák és semmi, ami ezekben van, nem 
csökkenti a Szerződés tartalmát, továbbá nem menti fel a nyertes Ajánlattevőt (továbbiakban: 
Vállalkozót) az említett Szerződésben vállalt bármilyen kötelezettsége alól.  

Ha a jelen Műszaki Előírások értelmében szükség van a Mérnök jóváhagyására, az ilyen 
jóváhagyás nem menti fel a Vállalkozót a Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek 
teljesítése, illetve felelősségei alól.  

A Szerződést és a Tervdokumentációt a Műszaki Előírásokkal összefüggésben kell kezelni, és 

azt az anyagot, amit az előzőek ábrázolnak, leírnak vagy amire hivatkoznak, az utóbbinak nem 
kell feltétlenül megismételnie. A Műszaki Előírásokat különféle fejezetek szerinti tagolás 
ellenére is egységes egésznek kell tekinteni, amelyben az egyes fejezetek egymást 
kölcsönösen kiegészítik.  

Jelen Műszaki Előírás a vonatkozó jogszabályok – az építési beruházások közbeszerzéseinek 

részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és melléklete, a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.18/1998. (VII.3.) KHM rendelet melléklete az 
Országos Vasúti Szabályzat II. kötet, 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet az Országos 
Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK), 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat, műszaki és egyéb előírások valamint az alapadatokban és 
okiratokban foglalt követelmények betartásával készült.  

Az Ajánlatkérési Dokumentáció Műszaki részei a korábban elkészített Tervek alapján 
készültek. A beadott Ajánlatoknak összhangban kell lenniük a beadásukkor rendelkezésre álló 
tervekre vonatkozó hatályos építési engedélyekkel és szakhatósági hozzájárulásokkal.  

Amennyiben ezen Műszaki Előírások vonatkozásában a Megrendelő jóváhagyására vagy 

döntésére van szükség, ilyen jóváhagyásból vagy döntésből kifolyólag a Vállalkozó nem 
mentesül a Szerződésben lefektetett kötelességei és felelősségei alól.  

Az ajánlati dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások 
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esetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történt.  
A megnevezett gyártmányokkal egyenértékű dolog, eljárás, tevékenység, szabadalom, 
védjegy is alkalmazható, amennyiben Ajánlattevő igazolja ezek egyenértékűségét, illetve 
megfelelőségét, valamint a gyártmány rendelkezik az előírt alkalmassági tanúsítvánnyal.  

A márkanévvel nevesített anyagok is minta értékűnek tekintendők. Ajánlattevő bármely, ezen 
anyagok műszaki követelményeit kielégítő anyagot, szerkezetet, részegységet stb. beépíthet, 
amennyiben igazolja a műszaki egyenértékűséget, és azok rendelkeznek a beépítéshez, 
alkalmazáshoz és használathoz szükséges engedélyekkel. Beépítésükhöz a Mérnök, az 
Üzemeltető és a Megrendelő, adott esetben a Tervező hozzájárulása szükséges. A 
helyettesíthetőség nem vonatkozik az esztétikai követelményekre (arányok, formai kialakítás, 

színezés stb.), melyektől Vállalkozó nem térhet el.  

Az emelőgép helyének előkészítése a vállalkozó feladata, de az emelőgépet külön 
szerződésben a villamos jármű gyártója szállítja. Ugyancsak a villamos jármű szállítója (CAF) 
szállítja a kocsimosó berendezéseket és a homokfeltöltőt.  

Az előírások és a szabványok, illetve a jelenleg rendelkezésre álló építési engedélyek, jelen 
Műszaki Dokumentáció részét képezik. A szerződéskötéskor Megrendelő átadja a 
kivitelezéshez szükséges további engedélyeket. Az átadott, és szerződéskötéskor átadásra 
kerülő dokumentációkon kívül további adatszolgáltatást nem ad a Megrendelő.  

A Megrendelő által szolgáltatott terveken túlmenően szükséges egyéb részletterveket, 

számításokat, a kiegészítő előírásokat és bármely egyéb szükséges dokumentumot a 
Vállalkozónak kell elkészítenie, illetve elkészíttetnie a Vállalkozási Szerződés feltételei szerint 
úgy, hogy ezek tartalma ne legyen ellentmondásban az építési engedélyben és annak alapját 
képező építési engedélyezési tervdokumentációban foglaltakkal. A szükségessé váló 
ideiglenes berendezések engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeztetése a 
Vállalkozó feladata a Megrendelő Követelményeiben leírtak szerint.  

Az ajánlatot az 5. kötetben levő tervek és az építési engedélyek és jóváhagyások rögzített 
feltételek alapján kell elkészíteni. Amennyiben a munka során a körülmények megváltozása 
miatt az engedélyek módosítása szükséges, úgy Vállalkozó tartozik a módosított 
engedélyezési tervet (terveket) elkészíteni (elkészíttetni) és annak alapján az engedély 
módosítását a vonatkozó hatóságtól megszerezni. A tervmódosítások és 

engedélymódosítások a Vállalkozó kockázatát képezik.  

A fenti, és a szerződéskötéskor átadásra kerülő engedélyeken kívül minden egyéb építési, 
létesítési, hatósági, fakivágási engedély, szakhatósági, kezelői, üzemeltetői állásfoglalás, 
valamint a Vállalkozó által készítendő kiviteli tervek jóváhagyásainak beszerzése a Vállalkozó 
feladata.  

1.2  A PROJEKT LEÍRÁSA  

A Budapesti Közlekedési Központ a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” 
c. projekt Európai Uniós társfinanszírozású projekt részeként új villamos járművek beszerzését 

tervezi 2014-2016 közötti időszakban.  

Jelen projekt a BKV Zrt. meglévő, Budafok villamos kocsiszínének a korszerűsítésére 
vonatkozik.  

Budafok kocsiszín a Fehérvári út mentén haladó villamos pálya mellett, forgalmi szempontból 
kedvező helyen, a dél-budai villamos vonalak „súlypontjában”található. A kocsiszín lakótelepi 
környezetben, beépített területen, a vasút, villamos pálya, közút és a lakóépületek közé 

beékelve helyezkedik el.  
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A kocsiszín 1899 évben épült, műszaki színvonala korának megfelelő. Általános állapotára 
jellemzőek a fenntartási hiányosságok (épület, aknák, vágányhálózat, stb.).  

Az építést követően folyamatosan működött. A járműparkok cseréjekor részleges felújítási 
illetve átalakítási munkákat végeztek.  
A telepen jelenleg 12 vágány van. Az I. csarnokban 4 vágány, az udvari tárolóterületen 8 

vágány található, melyekből a II. csarnokba 4 vágány, míg a III. csarnokba 2 vágány van 
bekötve. A telep déli végében kihúzó vágány van.  

A telep megközelítése a Fehérvári út felől történik. A Forgalmi utcában üzemi fordító csonka 
vágány van. A telepnek közvetlen kapcsolata van a MÁV 30a sz. vasútvonallal.  

A beruházás során elvégzendő munkák:  

A meglévő I. és II. csarnokok, továbbá - a III. csarnok és a lakóépület kivételével- az összes 
többi épület elbontását követően egy teljesen új javító és karbantartó funkciót is ellátó csarnok 
kerüljön megépítésre, egy kétszintes fejépülettel  együtt. Az új épületben a telep 
járműjavító/karbantartó/tisztító kapacitása az új javítási, és karbantartási technológiával meg 
kell, hogy feleljen a meg növekedett járműpark tárolási és karbantartási igényeinek, ezért a 
technológiai berendezéseket ki kell cserélni a technológia tervben leírtak szerint. A telepen a 

teljes vágányhálózat átépítendő.   

Az átépítést követően a Fehérvári úti forgalmi vágányokat a telep két végén kell a kocsiszíni 
vágányhálózatba bekötni. A Fehérvári úti vágányokkal párhuzamosan egy új harmadik, üzemi 
vágány létesítendő a telep könnyebb kiszolgálhatósága érdekében. A Forgalmi utca felől a 
mai deltavágány átépítendő, és új összeköttetést kell létesíteni a telepen kialakításra kerülő új 

vágányhálózattal.  

1.2.1  A projekt célrendszere  

A BKK Zrt. az üzleti tervében meghatározott céloknak megfelelően törekszik az integrált 

közlekedésfejlesztés megteremtésére, így az Európai Unió prioritásaihoz, valamint a Budapest 
Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervében szereplő célkitűzésekhez igazodó fejlesztési 
elképzelések, projektek kerülnek elfogadásra.  

Stratégiai cél:  

A BKK új járműbeszerzési stratégiájához igazodva a megfelelő járműkarbantartó kapacitás 
kialakítása (I. ütem), összhangban a hosszú távú stratégiával.  

A közösségi közlekedés részarányának emelése.  

Átfogó cél:  

A közösségi közlekedés fejlesztése.  

Prioritások:  

A nagy tömegek szállítását környezetbarát módon biztosító kötöttpályás hálózatok 
korszerűsítése és fejlesztése.  

A közösségi közlekedés – az infrastruktúra fejlesztésével, a szolgáltatások színvonalának 

emelésével – versenyképessé tétele az egyéni közlekedéssel szemben.  

A járműkarbantartás hatékonyságának, műszaki színvonalának javítása. A 

kötöttpályás közlekedés forgalomtechnikai előnyben részesítése.  
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1.2.2  A projekt fő célja  

A BKK alacsonypadlós villamos járműbeszerzésével összhangban végre kell hajtani azon 
járulékos infrastruktúra fejlesztéseket a villamoshálózaton, illetve a kocsiszínekben, melyek 

nélkül az új járművek közlekedtetése, üzemeltetése nem lenne biztosítható.   

A projekt célhoz igazodva Budafok kocsiszínt át kell építeni az új járművek kiszolgálására. A 
járműtelepet teljes körűen alkalmassá kell tenni az új járművek napi üzemeltetésére, valamint 
a meglévő típusokon felül a 34 m-es és 56 m-es új alacsonypadlós villamosok karbantartására 
(CAF típusú 34,166 m és 55,651 m hosszú szerelvények).  

1.2.3 A kapcsolódó építési munkák (interfész) rövid ismertetése, melyek 
térben és időben is összehangolásra kerültek jelen ajánlatkérés 
tárgyát képező munkákkal  

Az alábbi kapcsolódó projektek kivitelezésével és meglétével kell számolni és egyeztetni 
szükséges jelen projekt végrehajtása során:  

1. FUTÁR (Forgalomirányítási és UtasTÁjékoztatási Rendszer) projekt európai uniós 

pályázati támogatással megvalósuló, integrált közösségi közlekedési informatikai 
rendszer átépítése.  

2. Közműhálózat felújítások: a közműhálózat kezelő művek a projekttel egy időben 
összehangolva hálózat-felújítási munkákat terveznek. Tájékoztatás a tervek részét 
képező közműnyilatkozatokban, további részletes adatok a közműveknél 
beszerezhetők. Vállalkozónak a közmű tulajdonosokkal egyeztetési kötelezettsége van 
a pályát keresztező védőcsövek tekintetében is.  

3. Útfelújítási munkálatok: a Vállalkozó feladatát képezi a Helyszínen megvalósítandó – 
jelen projekt megvalósításával egy időben végzendő - útfelújítási munkák kivitelezőivel 
való egyeztetés, illetve a munkák összehangolása. A Vállalkozónak egyeztetési 
kötelezettsége van a BKK Zrt. Közúti, Közlekedési Divízió Út, Híd, Műtárgy Osztályával, 
és minden a beruházással kapcsolatban érintett egyéb szervezettel  

4. A Széll Kálmán tér rekonstrukciója 5. A Budai fonódó villamosközlekedés 
megteremtése projekt Bem rakparti és Széll Kálmán téri ágak megvalósítása.  

6. Az 1-es villamos rekonstrukciós munkálatai  

7. A villamos járműbeszerzési projekthez kapcsolódó peron akadálymentesítések  

8. Hungária kocsiszín átalakítása a hosszú villamosok karbantartási és tárolási 

kapacitásának növelése érdekében.   

9. A 3-as viszonylaton közlekedő rövid villamosok üzemeltetéséhez szükséges 
tárolókapacitás biztosítása a Száva kocsiszín átalakításával  

10. Az új villamos járművek gyártója által szállított berendezések telepítése, egyeztetések 
lefolytatása, koordináció és együttműködés biztosítása a tervezés és a kivitelezés 
során  

A nyertes Vállalkozó a fenti projektek megvalósításához a Megrendelő számára szükséges 
információkat saját szerződéses tevékenységéről – ideértve a megvalósított és tervezett 
létesítmények műszaki adatait – további díjazás nélkül, a felszólítástól számított legrövidebb 
ésszerű időn belül szolgáltatni köteles, illetve Megrendelő vagy Mérnök felszólítására a 

szükséges műszaki egyeztetéseken érdemben köteles részt venni.  

A fent felsorolt kapcsolódó beruházások kivitelezőivel jelen Vállalkozónak együttműködési 
kötelezettsége és tájékoztatási kötelezettsége van a BKK és a Mérnök felé.  
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1.2.4  A projekt tárgyát képező feladatok rövid ismertetése  

A projekt során a következő főbb feladatokat kell megvalósítani:  

- A tenderdokumentáció szerint szükséges kiegészítő tervek elkészítése, a 
kivitelezéshez szükséges további engedélyek beszerzése, beleértve az összes 
ideiglenes létesítmény tervezését és engedélyeztetését is.  

- A meglévő I. és II. csarnokok, továbbá a III. csarnok és a lakóépület kivételével az 
összes többi épület elbontását követően egy teljesen új javító és karbantartó 

funkciót is ellátó csarnok kerüljön megépítésre, egy új egy kétszintes fejépülettel  
együtt.  

- Az új épületben olyan új javítási, és karbantartási technológiát kell kialakítani, ami 
megfelel a megnövekedett és megváltozott járműpark tárolási és karbantartási 
igényeinek, a meglévő típusokon felül a 34 m-es és 56 m-es új alacsonypadlós 

villamosok karbantartására (CAF típusú 34,166 m és 55,651 m hosszú 
szerelvények) is alkalmas.  

- Ennek megfelelően a technológiai berendezéseket ki kell cserélni, illetve át kell 
helyezni a szakági tervek és a jelen kötet műszaki előírásai szerint.  

- Az új csarnok épület belső kialakítását a szakági tervek szerint kell kialakítani 
(üzemi, irodai és szociális funkciók).  

- A meglévő és megmaradó, 1899-ben épült III. csarnok korhű felújítását el kell 
végezni.  

- Új, egy kétszintes fejépület  ,  kiépítését kell elvégezni a Fehérvári úti oldalon.  

- A kivitelezési feladat része a meglévő közműhálózatok kiadott tervek szerinti 
felújítása, kiváltása, és a bővített funkciónak megfelelő új közműhálózatok 
kiépítése, beleértve a távközlési hálózatokat is, a szakági tervek alapján   

- A telepen a teljes villamos infrastruktúrát át kell építeni a tervek szerint, beleértve 
a vágányhálózatot, felsővezeték hálózatot, energia ellátó hálózatot, gépészetet, 
közműveket, stb.  

- Az udvari tárolóvágányok fölé a kiadott szakági tervek szerinti, nyitott tároló 
csarnokot kell építeni.  

- A Fehérvári úti forgalmi vágányokhoz a csatlakozást a telep mindkét végén ki kell 
alakítani.  

- A Fehérvári úti vágányokkal párhuzamosan egy új harmadik vágányt kell létesíteni 
a telep könnyebb kiszolgálhatósága érdekében.  

- A Fehérvári úti forgalmi vágányok mellett a kiadott tervek szerinti megállóhelyek, 
és az ehhez szükséges útépítési munkák, továbbá jelzőlámpás csomópont és az 
érintett közvilágítási hálózat megépítése.  

- A Forgalmi utcai deltavágány, és a Savoya parkba vezető villamosvonal 

kiágazásánál a villamosforgalmat szabályozó jelző-, és váltóállító berendezések 
kiegészítő tervezése, és kiépítése.  

- Budafok áramátalakítóban a kiadott szakági tervek szerinti átalakítások kiegészítő 
tervezése, és elvégzése.  
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- A Forgalmi utca felől a mai deltavágányt át kell építeni, új bekötést kell létesíteni a 
telepen kialakított új vágányhálózathoz.   

- Zajvédőfal építése/létesítése szükséges a tervek szerinti helyeken.  

- A járműtelep Fehérvári út és MÁV vonal felé eső telekhatárán új kerítés, 

térvilágítás, a Forgalmi utca felőli oldalon zajvédelmet is biztosító kerítés kiépítése 
szükséges. A kerítésen a villamosok, a személy- és tehergépkocsik számára 
kapukat és sorompókat kell létesíteni.  

- A kiadott tervek szerinti járdafelületek megépítése, fakivágások, és a 
növénytelepítés elvégzése.  

- Az Ideiglenes (Mellék) létesítmények tervezése, építése és bontása, és a környezet 
rendezése..  

- Az elkészült létesítmények, építmények berendezések üzembe helyezése, az 
elkészült létesítmények használatbavételi engedélyezésének lefolytatása.   

A kivitelezést a kocsiszín belső üzemi területén a villamos forgalom teljes kizárása 
mellett kell végrehajtani. A Fehérvári úton a villamosok közlekedését a kiadott 
organizációs tervben foglaltak szerint kell biztosítani.  

  

1.3  A MUNKATERÜLET  

1.3.1  A Munkaterület elhelyezkedése és használata  

Megjegyzés: Ebben a fejezetben foglalt általános előírások érvényességét minden esetben a 
jelen tender munkáinak elvégzése céljából létesített helyszínekre, munkaterületre, 
közművekre stb. kell értelmezni!  

A Munkaterület tartalmazza a Vállalkozó által létesített munkaterületet, az állandó 
létesítményei területét, a felvonulási utakat és minden egyéb területet, amelyet a Vállalkozó 
részére rendelkezésre bocsátottak.  

A Munkaterület magában foglalja a Vállalkozó irodáit, műhelyeit, felszerelését és minden 
egyéb szükséges ideiglenes létesítményt.  

A Munkaterületen kívüli minden felvonulási utat és egyéb utat a közúti és közlekedési 
jogszabályok szerinti közforgalmú útnak kell tekinteni.  

Amennyiben a Vállalkozó közterületet, vagy a BKV Zrt. kezelésében levő területet szándékozik 
igénybe venni, akkor ezt előzetesen írásban igényelni kell és külön megállapodást kell kötni a 
terület kezelőjével, melyben egymás között szabályozzák a terület használatának feltételeit. A 

Vállalkozó e területeket csak a jelen projekthez tartozó munkákhoz használhatja.  

További magánterületek igénybevétele előtt a Vállalkozónak meg kell szereznie az érintett 
tulajdonosok engedélyét és jóváhagyását. A területek a fenti engedélyben meghatározott 
feltételekkel használhatók. A területek használatával kapcsolatos költségek a Vállalkozót 
terhelik és ezt Ajánlati árában szerepeltetni kell.  

Amennyiben a munkaterületen bárminemű építési tevékenység folyna/vagy kezdődne, a 
Vállalkozónak a harmadik féllel történő koordinációt le kell folytatnia, törekedve az érvényes 
építési engedéllyel rendelkező egyidejű munkavégzés zökkenőmentes lebonyolítására.  

 A Vállalkozó a munkaterületén más építési tevékenységből eredően pótmunkát nem 

végezhet, határidő módosítást nem fogadhat el. Ilyen irányú igény esetén a Megrendelőt és a 
Mérnököt azonnal tájékoztatni kell.  
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1.3.2  Általános információ az építési területről  

A földterületek, az esetleges ideiglenes tároló helyek, felvonulási utak, tulajdonjogára 
vonatkozó információk beszerzése, majd ennek alapján az igénybe venni szándékozott 

objektumok igénybevételéhez szükséges jogok megszerzése az Ajánlattevő/Vállalkozó 
feladata.  

Szintén az Ajánlattevő/Vállalkozó feladata az ideiglenes objektumokhoz igényelt közműellátás 
teljes körű kiépítése, üzemeltetése, karbantartása, majd elbontása, az ehhez szükséges 
összes megállapodás, szerződés megkötésével.  

  

  

1.3.3  A helyszín előkészítése  

A Vállalkozónak összes létesítendő munkaterület helyének megfelelő részletes rajzát 
legkésőbb a munkaterület létrehozása előtt 15 nappal el kell juttatnia a Mérnökhöz.  

A Vállalkozónak az összes olyan építményt és tartozékait, melyekre a Mérnöknek vagy a 
Vállalkozónak tovább már nincs szüksége, le kell bontania, és a Munkahelyről el kell távolítania 
a Mérnökkel egyeztetett módon és időben. Az eltávolítást követően a talajt, vagy útburkolatot 

az építés előtti vagy a szomszédos természetes területekhez hasonló állapotban helyre kell 
állítania. A bontott anyagokat amennyiben azok a BKV Zrt. által kiadott vissznyeremény-
jegyzékben szerepelnek, a BKV Zrt. által megjelölt telephelyre, a bontásokból visszamaradó, 
további anyagokat a Vállalkozó költségén az előírásoknak megfelelő lerakóhelyre kell 
szállítani.  

A bontáskor keletkező veszélyes hulladékokat a vonatkozó előírások szerint ártalmatlanítani 
kell.  

A Vállalkozó feladata, hogy a helyszín egyes létesítményei köré kerítést építsen, hogy megóvja 
és őrizze a területen lévő épületeket, berendezéseket és anyagokat.  

Az építményeket és a hozzátartozó eszközöket a Mérnöknek engedélyeznie kell, akinek az 
összes elfogadható időpontban e létesítményekbe szabad bejárást kell biztosítani. A 
munkahelyen lévő épületeket a Szerződés ideje alatt jó és esztétikus állapotban kell 
fenntartani. Az üzemanyagot az érvényes hatósági előírásoknak megfelelően kell tárolni.  

1.3.4  A munkaterület átadás-átvétel és visszavétel  

A Munkaterület átadásakor a kocsiszín területén belül valamennyi érintett vágány átadásra 
kerül a Vállalkozó részére. Az átadás napjától kezdve az érintett szakasz felügyeletét és 

szükséges karbantartását a Vállalkozónak kell ellátnia az Üzemeltetővel egyeztetett feltételek 
szerint. A Fehérvári úti forgalmi vágányok munkavégzés céljára történő átadása a kiadott 
organizációs terv szerint történik.  

A munkaterületek visszavételére a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően 
kerülhet sor.  

A műszaki átadás-átvételi eljárásra minden egyes építési szakaszon az adott mérföldkő 
műszaki tartalmában meghatározott feladatok teljes körű elvégzését követően kerülhet sor. A 
műszaki átadás-átvételt követően az eljárás tárgyát képező létesítmények felügyeletét és 
karbantartását a BKV Zrt. és az ott létesítményekkel rendelkező üzemeltetők látják el.  
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Az üzemi próbák lezárásához és a használatbavételi engedély megszerzéséhez a „289/2012 
(X.11.) Kormány rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági, engedélyezési eljárásainak 
részletes szabályairól”- előírásait kell betartani.  

A Megrendelő az első munkaterület átadás-átvételkor a Vállalkozó előzetes kérése esetén 
átadja a BKV Zrt. munkára vonatkozó érvényben levő belső utasításainak egy javított, 

példányát. Ha a Vállalkozó nem kéri az utasítások átadását, az nem mentesíti őt az érvényben 
levő és a munkák elvégzését szabályozó előírások betartása alól.  

1.3.5  A munkaterület megtisztítása  

A munkálatokkal érintett területeket a munkálatok befejezése után megfelelően rendezni, a 
parkosított területeket rekultiválni kell. Amennyiben ezzel a Vállalkozó által okozott esetleges 
károk nem térülnek meg, az érintett tulajdonosok kártalanításáról gondoskodni kell a 
vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint. A bontásokból visszamaradó, fel nem használt 
anyagokat a Vállalkozó költségén az előírásoknak megfelelő lerakóhelyre kell szállítani.  

Az utakat, kerítéseket, falakat, sövényeket, fákat, bokrokat, gyepes területeket és minden 
egyéb megtartandó tereptárgyat védeni kell a sérüléstől.  
A munkaterületen, vagy annak térségében található, de az Ajánlatkérési dokumentációban 
nem szereplő kábel, vezeték, közmű vagy közmű-berendezés nem távolítható el, illetve 
módosítható az érintett Üzemeltető engedélye, és az azt megerősítő Mérnöki rendelkezés 
nélkül.  

1.3.6  A munkaterület hozzáférhetősége  

A Vállalkozó felelős a Munkák kivitelezéséhez szükséges megközelítések helyének, 

elérhetőségének, kapacitásának és feltételeinek vizsgálatáért és az ezzel kapcsolatos 
döntésekért, melyeket a közlekedési, kezelési és tárolási lehetőségek figyelembevételével 
állapít meg.  

A kivitelezési munka a kocsiszín teljes területét és környezetét érinti (por, szennyeződés, stb.). 
Ezért a kocsiszín teljes területének és környezetének takarítása, portalanítása a vállalkozó 
feladata.  

A munkaterület átadások előtt a Vállalkozónak az üzemeltetőkkel organizációs egyeztetést kell 
tartani és részletes organizációs tervet kell készítenie.  

A Vállalkozó felelős a munkahelyén belül bármely szükséges ideiglenes út és a szállítási 
útvonalak megépítéséért és fenntartásáért. A Vállalkozónak átvételkori állapotban kell 

fenntartania minden általa igénybevett meglévő utat és villamos vasúti pályát, amelyet a 
Munkák végzése során nem bont el.  

Munkavégzés és a munkaterület megközelítése a munkaterületen csak az építendő objektum 
birtokhatárán belül történhet.  

Ha a Vállalkozónak a munka bármely szakaszában egyéb megközelítési utakra van szüksége, 
vagy a meglévő hozzáférési lehetőségek leszűkültek, a Vállalkozónak a Mérnököt 
tájékoztatnia kell a részletekről, majd köteles az illetékes hatósághoz vagy tulajdonoshoz 
fordulni az engedélyük megszerzése érdekében. A Vállalkozó felelős a Munkák 
kivitelezéséhez szükséges megközelítések helyének, elérhetőségének, kapacitásának és 
feltételeinek kivizsgálásáért és az ezzel kapcsolatos döntésekért, melyeket a közlekedési, 

kezelési és tárolási lehetőségek figyelembevételével állapít meg.   

A Vállalkozónak minden szükséges óvintézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy 
biztosítsa, a Munkaterületet csak az arra felhatalmazott személyek közelíthetik meg.   
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A Vállalkozónak a szerződés időtartama alatt az alkalmazottak számára biztosítania kell, ki 
kell jelölnie, és fenn kell tartania az összes jóváhagyott megközelítési pontról a Munkaterületre 
vezető kijelölt, biztonságos megközelítési útvonalakat.  

A Vállalkozó e szerződés miatt nem léphet be a Munkaterületen kívüli területre a tulajdonos 
és/vagy bérlő írásos engedélye nélkül. Ezt megelőzően a Vállalkozónak bizonyítania kell a 

Mérnök felé, hogy engedélyt kért és kapott a jelen szerződés céljai megvalósításáért folytatott 
munkák elvégzése érdekében a Munkaterületen kívüli területre való belépésre.  

Amennyiben a szállítási útvonalak már nem szükségesek, a Vállalkozónak a területet eredeti 
állapotába vissza kell állítania.  

  

  

  

1.3.7  A Mérnök elhelyezése és berendezései  

1.3.7.1  Irodák, védőruházat  

A Vállalkozónak a következő felszerelést kell a biztosítania, takarítania és karbantartania a 
Megrendelő és a Mérnök számára: Felszerelt irodák  

- 1 koordinációs helyiség 30 fő részére,   

- elegendő mennyiségű zárható tárlóhely a rajzok és egyéb dokumentáció tárolására  

- 1 x min.16 m2 bútorozott, zárható iroda Megrendelő részére,  

- 1 x min.16 m2 bútorozott, zárható iroda projektvezető mérnök számára,  

- 1 x min.30 m2 bútorozott, zárható iroda a Mérnök számára, fehér mágnes táblával.  

- projektor kivetítési lehetőséggel.  

A3 színes fénymásoló, szkenner, 1 fax készülék, A3 színes nyomtató és fax használathoz 
szükséges kellékanyagokkal, papírral.  

Irodák a Vállalkozó helyszíni irodái mellett helyezkedjenek el. Ha a munka előrehaladásával a 

Vállalkozó az irodáit áthelyezi, akkor a Megrendelő és Mérnök irodáit is át kell helyezni.  

Az irodák legyenek felszerelve szélessávú internet kapcsolattal és helyi (LAN) hálózathoz 
kábelezve.  

Bebútorozott és felszerelt irodákat a Megrendelő és Mérnök számára a Vállalkozó irodáinak 
elkészültével azonos időben kell átadni, vagy 5 nappal az építési tevékenységek 
megkezdése előtt, a kettő közül a korábbi időpontban.  

A Vállalkozónak a Szerződés megkötésétől számított 30 napon belül biztosítani kell a 
ideiglenes irodai munkahelyeket, és infrastruktúrát a végleges irodák elkészültéig, amely 
Megrendelő és Mérnök személyzetének elhelyezéséhez és munkavégzéséhez szükséges a 
kivitelezés időtartamára.  

A projekt teljesítésekor minden, a Vállalkozó által biztosított eszköz a Vállalkozó tulajdonába 
kerül vissza.  

Vállalkozónak biztosítani kell az irodák őrzését, minden közüzemi számla kifizetését – áram, 
víz, önkormányzati adók stb. –, beleértve a telekommunikációs számlák kifizetését is.  
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Védőruházat  

10 készlet védőruha (munkavédelmi sisak, láthatósági mellény, esőkabát, stb.) 
rendelkezésre állását kell biztosítani a helyszínre, a Megrendelő és/vagy Mérnök tudtával 
érkező ad hoc látogatók számára.   

Biztosítani kell a jegyzőkönyv vezetését gyakorlott asszisztenssel.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Vállalkozónak munkatársai és partnerei részére egységes 
megjelenítést kell biztosítania (pl. egységes munkaruha, kitűző), a beazonosíthatóság 

érdekében  

1.3.8  Forgalombiztonság  

1.3.8.1 Forgalombiztonság a közutakon Ha a munkák végzéséhez közút 

igénybevételére kerül sor, a közúti forgalom szabályai 2012. évi LXXVI. törvény, valamint a 

közúton végzett munkák korlátozásáról 3/2001 (I.31.) KöViM rendelete és az ideiglenes 

forgalomszabályozásról szóló jogszabályok az irányadók.   

A közúthoz (állami közutak, helyi közutak) és a közforgalomtól el nem zárt magánutakhoz 
kapcsolódó munkavégzésénél a Vállalkozónak meg kell szereznie a közút kezelőjének 
engedélyét. A munkákat csak az üzemeltetői előírások szigorú betartásával lehet elvégezni. 
Az üzemeltetői megállapodás előírásai szerint a szükséges rajzokat – az építési feltételek 
figyelembevételével, a használat időtartamát és ütemezését a Vállalkozónak el kell készítenie 
és be kell nyújtania az Üzemeltetőnek.  

A forgalom irányításához, védelméhez és ellenőrzéséhez szükséges minden eszközt, amelyek 
a közlekedés és a munkavégzés biztonságát szolgálják, a Vállalkozónak kell a munkálatok 
által érintett közlekedési pályán felállítani, és szükség esetén kivilágítani, a közlekedési utak 
kezelőinek igényei figyelembevételével, a vonatkozó rendelkezéseknek és előírásoknak 
megfelelően.  

Amennyiben az utak használata a tömegközlekedést érinti, egyeztetni szükséges a 
tömegközlekedést működtető vállalatokkal.  

A munkák által érintett minden egyes forgalmi útra vonatkozóan a Vállalkozónak teljesítenie 
kell a forgalom ellenőrzés és védelem követelményeit, valamint a forgalmi utak kezelőinek 

rendelkezéseit és előírásait. Az építés során keresztezett utakról az építési területre való 
behajtást a: „Behajtani tilos, kivétel építési forgalom!" táblával kell megtiltani.  

A munkaterület szomszédságában levő közutak kezelője:  

 fővárosi főútvonalak:  BKK Közúti Közlekedési Divízió  

 helyi közutak:    Budapest XI. kerületi Polgármesteri Hivatal  

 magánutak:    területtulajdonosok  

A munkaterülettől távolabbi közutak használata esetén az út kezelőjét a Vállalkozónak kell 
megkeresnie/fellelnie.  

Közutat csak az útra kiadott engedélynek (sebesség és tengelyterhelés, korlátozás) 
megfelelően lehet használni. Az engedélytől eltérő használatból eredő károk helyreállítási 
költségei a Vállalkozót terhelik.  

1.3.8.2  A munkaterület elhatárolása  

Forgalom alatt levő vágány mellett az elsodrási határnál a munkaterületet megbízható módon 
védőkorláttal, vagy a Mérnök engedélye esetén védőszalaggal kell a forgalmi vágánytól 
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elválasztani. A munkavégzés során be kell tartani a BKV Zrt. F.1-F.2 jelzési és forgalmi 
utasításában foglaltakat is.  

Az elsodrási határnál végzett munkákról a forgalmi járművezetőket tájékoztatni kell. A 
lehetséges veszélyekre (gépek hatóköre, vágányon és melletti gyalogos közlekedés, 
anyagszállítás, stb.) alkalmas módon fel kell hívni a figyelmüket.  

A munkaterületen a Vállalkozó köteles a munkagödröket dőlésbiztos védőkorláttal elkorlátozni. 
A gyalogos átkelőknél és a kapubejáróknál az átjárást biztosítani kell gyalogoshidak 
elhelyezésével. Az összes elkorlátozás kiépítése és elbontása a Vállalkozó feladata.  

A munkaterülettel közvetlenül határos lakóépület megközelítését folyamatosan biztosítani kell.  
1.3.8.3  EU Tájékoztató táblák   

Az EU tájékoztató táblák kihelyezését és elbontását a Megrendelővel szerződött 
projektkommunikációs cég végzi. A Vállalkozónak a projektkommunikációs céggel együtt kell 
működnie, munkáját segítenie kell.  

A munkaterületen és a munkaterület környezetében kihelyezett táblák őrzése, láthatóságuk 

folyamatos biztosítása, tisztán tartásuk, szükség esetén áthelyezésük (az ehhez szükséges 
engedélyek beszerzésével) a Vállalkozó feladatát képezik. Rongálás esetén a Mérnök 
felhívásától számított öt munkanapon belül a táblákat pótolni vagy javítani kell. Az ehhez 
szükséges grafikát, digitális formában a Megrendelő biztosítja.  

1.3.8.4  Közúti jelzőtáblák  

A Vállalkozónak a forgalomterelésekhez, az útlezárásokhoz (pl. műtárgy átépítése, útátjárók 
átépítése, stb.) – amennyiben szükséges- saját költségen forgalomtechnikai tervet kell 

készíteni a Vállalkozónak, és jóvá kell hagyatni a BKK Zrt.-vel és az út kezelőjével. Közúti 
jelzőtáblák a jóváhagyott forgalomtechnikai tervek alapján helyezendők ki. Az ideiglenesen 
kihelyezett táblák letakarásáról, a takarás levételéről, a táblák eltávolításáról a Vállalkozónak 
kell gondoskodnia.  

Az ideiglenes forgalomterelési terveket jóváhagyásra be kell nyújtani a BKK 

Tömegközlekedési Divízió és a BKK Közúti Közlekedési Divízió részére 5 példányban, 
jóváhagyott terveket a Mérnöknek és a Megrendelőnek 1-1 példányban át kell adni.  

1.3.8.5  Közművek  

1.3.8.5.1 Energiaellátás, világítás, kommunikáció  

A bontási munkák és az új csarnok építési ideje alatt a szomszédos lakóépület energiaellátását 
a Vállalkozónak biztosítani kell, ezért az elosztót még használatban kell tartani úgy, hogy a 
lakóépület előtti térbe át kell helyezni. (A lakóépület bejárata melletti falsík elé.) A használatban 
maradó csatlakozó kábeleket az új helyre be kell forgatni úgy, hogy a későbbiekben az 

építkezést ne zavarják.  

A lakóházban a villamos fogyasztásmérés egyedileg van megoldva.  

A Vállalkozónak megfelelő helyeken a Szerződés kivitelezésekor végzett tevékenységekhez 
szükséges villamos energiát biztosító berendezést/csatlakozási lehetőséget kell biztosítani. A 

Vállalkozó saját hatáskörben intézkedik a szükséges energia beszerzéséről és az igényeinek 
kielégítésére szolgáló elosztórendszer biztosításáról a Mérnök tájékoztatása mellett.  
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A Vállalkozónak biztosítania és működtetnie kell elegendő, készenlétben lévő hordozható 
áramfejlesztő egységet, melyek a főbetáplálás meghibásodása esetén sürgős energiaigényét 
megfelelően kielégítik. A Vállalkozónak kell biztosítania a Munkákhoz szükséges, forgalom-
lebonyolítást támogató konténereken kívül az összes ideiglenes mesterséges világítást és 
energiát, és fizetnie kell díjaikat, biztosítania kell az összes szükséges ideiglenes 
összeköttetést, elosztó-vezetéket és berendezést, a munka végeztével ezeket el kell 

távolítania.  

A Vállalkozónak a munkahelyen elegendő informatikai felszerelést kell biztosítania és 
fenntartania.   

Ha a Vállalkozó a BKV Zrt.-től kíván energiát igénybe venni, akkor azt igényét az igény 

mértékének és céljának megjelölésével be kell nyújtania és meg kell állapodnia a BKV Zrt. 
illetékes egységével az ajánlat elfogadását követően, energia átadási szerződés keretében.   

A mérhetőség feltételeinek kialakítása a Vállalkozó kötelessége.  
1.3.8.5.2 Vízellátás és szennyvízkezelés  

A Vállalkozónak a Szerződés végrehajtásához szükséges műveletek elvégzéséhez elegendő 
mennyiségű, valamint megfelelő minőségű és nyomású vízről kell gondoskodnia. A Vállalkozó 
felelős a helyi vízellátó rendszerhez való csatlakozásért. A Vállalkozó feladata a helyi 
közműszolgáltatóktól a szükséges víz beszerzése.  

A Vállalkozó felelős a közcsatornázási rendszerhez való csatlakozás biztosításáért (ideiglenes 
konténerek is). A Vállalkozónak a helyszín létesítményeiben keletkezett szennyvizet össze kell 
gyűjtenie, csatorna vagy tartály segítségével. Ha a tartály-rendszert alkalmazza, a 
Vállalkozónak kell megfelelő tárolási lehetőséget biztosítania minden egyes létesítmény 
területen.  

A munkahelyeken a Vállalkozó által ellenőrzött, hordozható vagy egyéb WC-ket kell biztosítani. 
A Vállalkozónak kell gondoskodnia arról, hogy e WC-ket a rendszeres használóik higiénikus 
állapotban tartsák, és a WC-k fertőtlenítve legyenek. A Vállalkozó csatornarendszerének és 
szennyvízelvezető berendezésének minősége meg kell, hogy feleljen a vonatkozó előírások 
követelményeinek.  

1.3.8.5.3 Munkahely fenntartása és munkahelyi higiénia  

A Vállalkozó köteles a környezetvédelmi törvények és követelmények betartására és 
környezet szennyező hatások elkerülésére.  

A Vállalkozónak kell gondoskodnia arról, hogy a létesítmények területe és a munkaterület 

állandóan tisztán és higiénikus állapotban legyen a Szerződés időtartama alatt.  

A Vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy a Munkaterületről csak a legkisebb mértékű 
porszennyezés kerüljön ki mind a levegőbe, mind a szállító járművek által a szállító utakra. A 
higiéniai szolgáltatásoknak meg kell felelniük a Helyi Hatóságok rendelkezéseinek, melyeket 
minden olyan helyen megfelelően el kell helyezni, ahol munka folyik. A szolgáltatásoknak 

magukban kell foglalniuk – de nem kizárólagosan – a következőket:  

• Hulladék gyűjtése és elszállítása  

A Vállalkozónak fedővel ellátott szemétgyűjtőket kell minden épületben elhelyeznie, és 
a hulladékot minden épületben, a Mérnök irodájában is, minden nap össze kell gyűjteni 
és eltávolítani.  

• A vízelvezető csatornák tisztítása  
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A vízelvezetők tisztítását szükség szerint kell elvégezni ahhoz, hogy a munkahely 
rendezett, tiszta állapotban legyen tartva.  

1.3.8.5.4 A munkaterület és szállító utak helyreállítása  

A Munkák bármely szakaszának befejezésekor a munkavégzéssel érintett területeket az 
azokat határoló természetes területekhez hasonló állapotúra kell helyreállítani a Mérnök 
irányításával, beleértve a megfelelő növényzet újraültetését is.  

A munkák végeztével a Szállító utakat a felmért kiindulási állagnak megfelelő állapotúra 
szükség szerint helyre kell állítani. A helyreállítás módját a közút kezelőjével egyeztetni kell.  

Ezeket a költségeket az általános költségek között kell szerepeltetni.  

1.3.9   Kapcsolat az Üzemeltetővel  

Az Üzemeltetők kezelésében lévő területen végzett mindenfajta gyalogos és munkagéppel 
történő mozgást dokumentáltan egyeztetni kell az Üzemeltetők képviselőjével, illetve ezt 
követően az előírt, illetve meghatározott védelmet biztosítania kell.  
Ennek hiányában a Vállalkozó a munkavégzés során nem használhatja, illetve szintben nem 
keresztezheti a BKV Zrt. forgalom alattinak tekinthető vágányait elválasztó szigeteit és 
peronjait.  

A Vállalkozónak ügyelnie kell arra, hogy a meglévő utakban, útátjárókban és átépítésre nem 
kerülő egyéb infrastruktúrában kárt ne okozzon. A meglévő utakban, útátjárókban és 
átépítésre nem kerülő egyéb infrastruktúrában okozott bármiféle kárt a Mérnök és az adott 
infrastruktúra üzemeltetőjének megelégedésére kell kijavítani. A javítási munkák költségeit a 
Vállalkozónak kell fedeznie. A Mérnök jóváhagyásával a Vállalkozónak ideiglenes 

elkerítésekkel kell biztosítania a munkaterületek védelmét.  

A munkafolyamatok előrehaladásával szükség lehet az ideiglenes kerítések, korlátok 
áthelyezésére, ehhez a Vállalkozónak kell, az általa javasolt munka ütemtervnek megfelelően 
az áthelyezéseket megtervezni és a Mérnökkel jóváhagyatni.  

A kocsiszín területén a vállalkozónak munkaterület határait az organizációs egyeztetésen kell 
az üzemeltetővel egyeztetni, figyelembe véve az idevonatkozó szabályokat, feltételeket.  

1.3.10  Talajmechanikai és vízügyi jellemzők  

A Megrendelő részletes helyszíni talajmechanikai felmérést készíttetett, mely a kiviteli tervek 

része. A közúti vasúti pálya átépítéséhez, építészeti munkákhoz Talajvizsgálati jelentés és 
Geotechnikai szakvélemény készült, amelynek célja, hogy áttekintő leírást adjon a meglévő 
alépítmény talajfajtáiról, összefoglalja az alépítmény állapotát befolyásoló talajmechanikai 
jellemzőket és megadja az alépítmény teherbírásának paramétereit. Amennyiben az építési 
munkák során nagyobb területen a feltárttól eltérő talajokat, vagy a feltárttól jelentősen eltérő 
állapotú talajt tárnak fel, akkor ezt a Mérnök felé jelezni kell. A terv módosítását, illetve 
kiegészítő vizsgálatok készítését a Mérnök rendeli el.  

1.4  FELMÉRÉSEK, KITŰZÉSEK, TERVEK  

1.4.1  Út és épület állagfelvételek   

A munkaterület átadással párhuzamosan a Vállalkozó köteles a munkaterületet keresztező, 
illetve a munkaterület hatásterületében lévő valamennyi út, épület, építmény, közmű stb. 
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állagát felmérni, meghatározni, és elektronikus adathordozón is rögzíteni, majd az így készült 
állapotfelvételeket a Tulajdonossal/Üzemeltetővel záradékolni és ezt követően azt a 
Mérnöknek is tájékoztató jelleggel átadni. A munkaterület átadást ezek után lehet 
befejezettnek tekinteni.  

A rögzített állapotfelvétel a későbbiekben segítséget nyújt a szerződéses partnerek, illetve 

harmadik fél által tett bejelentések kivizsgálásánál, illetve a vitás esetek eldöntésénél. 
Tulajdonosi, illetve üzemeltetői panasz esetén a bizonyítási kényszer és egy esetleges 
kártérítési kötelezettség a Vállalkozót terheli.  

1.4.2  Geodéziai munkák   

A nyomvonalas építmény helyszínére, szintjeire, méreteire és egyéb viszonyaira vonatkozó 
geodéziai adatokat a tervek tartalmazzák. A helyszínrajzi főpontokat és a magassági 
alappontokat a tervek tartalmazzák.  

Az Ajánlatkérési dokumentáció alaptervein lévő méreteket és szinteket helyesnek kell 
feltételezni, de ezt a Vállalkozónak helyszíni mérésekkel ellenőriznie, igazolnia kell. A 

Vállalkozó felelős azokért a következményekért, amelyek a tervekben lévő esetleges 
tévedésekből, vagy azok elhanyagolásából származnak.   
Az építkezés során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy elkerüljék a vagyontárgyak és 
háromszögelési pontok sérülését, elmozdulását vagy zavartatását.   

Olyan esetekben is, amikor az ilyen kitűzési pontok elmozdítása vagy megrongálása 

elkerülhetetlen, a Vállalkozónak kell intézkednie saját költségére az ilyen jelölések 
áthelyezéséről vagy kellő biztosítás mellett azok későbbi visszaállításáról. A Vállalkozónak az 
építés minden fázisában gondosan ellenőriznie kell a nyomvonalat és szintet, a létesítmény 
mérethelyességét.  

1.4.3  Tervek  

A nyertes Vállalkozó az 5. Kötetben szereplő terveket szerkeszthető formában is megkapja a 
szerződéskötéskor. Eltérés esetén az átadott papír alapú állomány a mérvadó.  

1.5  RÉGÉSZET  

Az építési tevékenység csak régészeti felügyelet mellett végezhető!  

A régészeti szakfeladatok ellátására a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) jogosult. Az építési 
tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha megtörtént a megállapodás a Vállalkozó és a 

Budapesti Történeti Múzeum között, az engedélyek és szakhatósági előírások szerint.   

1.6  KÁBELEK, KÖZMŰVEK, CSATORNÁK  

1.6.1  Általános előírások  

A kiviteli tervdokumentációban a kábelek és közművek nyomvonala illetve a 
közműkeresztezések ábrázolásra kerültek. A feltüntetett jelölések nem tekinthetők teljesnek, 
illetve geometriailag pontosnak (GENPLAN), mivel az egyesített közmű helyszínrajz a 

meglévő közműveket az illetékes közművállalat nyilvántartási adatai alapján tartalmazza.  

A helyszín megtisztítása és a kivitelezési munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak saját 
független vizsgálatai alapján kell feltárnia, azonosítania bármely létező közmű és kábel 
elhelyezkedését és nyomvonalát. Ellenőrizni kell, hogy a közművek biztonságos távolságban 
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vannak-e, illetve biztonságosan üzemen kívül vannak helyezve. Ezzel kapcsolatban minden 
költség és felelősség a Vállalkozót terheli.  

A kábelek és közművek nyomvonal feltárásának megkönnyítése és biztosítása érdekében 
egyeztetni és szakfelügyeletet kell kérni a területen érintett közművállalatoktól.   

A talajmunkák megkezdése előtt minden közmű helyét meg kell jelölni, pontos helyüket meg 
kell határozni, biztosítani kell, hogy helyük a munkák során jól látható maradjon, a 
munkafolyamatok alatt figyelni lehessen rájuk, és szakadásuk, törésük ne, illetve minimális 
legyen.  

A Végleges Létesítmény létesítéséhez szükséges, feltárt közművek kiváltása, védelembe 

helyezése megtervezésre került. Az engedélyek listáját a 2. sz. Melléklet tartalmazza, a 
kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladatát képezik.  

Amennyiben a Vállalkozó építési technológiája azt szükségessé teszi, és a megtervezetten 
kívül további közműveket kell megvédenie vagy áthelyeznie, ezek tervezése, 
engedélyeztetése, és kivitelezése a Vállalkozó feladata. Külön figyelmet kell fordítani a 

távközlési kábelekre, a víz, gáz és villamos vezetékekre. Amikor a közmű-vezetékek vagy 
kábelek áthelyezését a folyamatban lévő munkák nem igénylik, a Vállalkozónak meg kell 
hagynia, és fenn kell tartania azokat, valamint lehetővé kell tennie működésüket a meglévő 
helyükön.  
A közműépítések, kiváltások, védelembe helyezések során a meglévő közműhálózatok 
üzemét folyamatosan biztosítani kell. A meglévő hálózatok biztonságos üzemeléséről építés 

közben is gondoskodni kell.  

A BKV és egyéb Üzemeltetők kábeleinek és közműveinek bontásából, meghibásodásából 
illetve megszakításából eredő mindenfajta kárral kapcsolatos követelésért teljes mértékben a 
Vállalkozót terheli a felelősség.   

Különös figyelmet igényel a távközlési hálózat (NSN TraffiCom Kft) kezelése, kiváltási 
munkálatai is, amelyre vonatkozó előírásokat jelen dokumentáció, illetve a Kiviteli Tervek – 
tartalmazzák.  

Az NSN-TraffiCom által üzemeltetett távközlési hálózatnak folyamatosan üzemelni kell! Az 
ideiglenes állapotra a Vállalkozónak a kiviteli tervet el kell készíttetni és az érintettekkel jóvá 

kell hagyatni! Az üzemeltetők/hibaelhárítók ideiglenes telefonközpontba és a munkaterületre 
történő bejutását biztosítani kell!  

A tervezési területre a rendkívül sűrű közműhelyzet jellemző. A terv a meglévő közművek 
adatait a szolgáltatók nyilvántartása alapján tartalmazza. A szolgáltatók nyilvántartásában 
szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A kivitelezés megkezdése előtt a tényleges 

közműhelyzetről helyszíni feltárással kell meggyőződni, a tényleges közműhelyzet a tervek 
módosítását igényelheti, a fedvénytervek elkészíttetése és jóváhagyatása Vállalkozó feladata 
és kockázata  

A közműfejlesztési és kártalanítási díjakat a Vállalkozónak kell kifizetnie a közműszolgáltatók 
és tulajdonosok felé. Ezekben a kérdésekben a Vállalkozónak a Megbízó nevében kell eljárnia.  

1.7  MEGLÉVŐ ANYAGOK BONTÁSA, SZÁLLÍTÁSA, TÁROLÁSA  

A bontások során minden bontott anyaggal el kell számolni. A főbb bontott anyagok az alábbi 
vállalatok, társaságok tulajdonát képezik:  

1.7-1. táblázat  
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Anyag megnevezése  Tulajdonos  

Vágányépítés (VA)  BKV Zrt.  

Felsővezeték (FE)  BKV Zrt.  

Áramvisszavezetés (AV)  BKV Zrt.  

BKV földkábel (FK)  BKV Zrt.  

Áramátalakítók (AA)  BKV Zrt.  

VAF Váltó állítás, váltófűtés (VAF)  BKV Zrt.  

Peron gyengeáramú berendezések (PGY)  BKV Zrt.  

Peron vill. berendezések (PV)  BKV Zrt.  

Peron reklámberendezések  ESMA, EPA MEDIA, stb.  

Útépítés (ÚT)  BKK Közút  

Forgalomtechnika (FT)  BKK Közút  

Közúti jelző (KJ)  BKK Közút  

Vágány víztelenítés (VCS)  BKV Zrt.  

Közvilágítás (KOZ)  BDK Zrt.  

Elektromos kábelek (EL10)  ELMŰ Hálózati Kft.  

Távközlés (NSN) (TKN)  NSN TraffiCOM Kft.  

Távközlés egyéb  INVITEL, Novotron, Magyar Telekom, stb.  

Épület  BKV Zrt.  

Főbb technológiai elemek  BKV Zrt.  

Kocsiszíni eszközök és berendezések  BKV Zrt.  

  

A BKV Zrt. tulajdonában álló bontott anyagokra a BKV Zrt. által a vissznyereményekre 
vonatkozó szabályzatában megfogalmazott követelményeket kell figyelembe venni. Az egyéb 

tulajdonú vissznyereményekre az illetékes tulajdonos vonatkozó szabályzatai szerint kell 
eljárni! A vissznyereményi szabályzatok beszerzése a Vállalkozó feladatát képezi.  

A bontási technológiát a Vállalkozó saját maga választja meg– a tervekben szereplő leírás 
alapján,–, az alábbiakban csak a visszanyert anyagokkal kapcsolatos követelményeket adjuk 
meg, és csak utalunk a lehetséges technológiákra.  

Az építés megkezdése előtt a Mérnök, a Vállalkozó és a BKV Zrt. által tett közös bejáráson a 
várható vissznyereményi jegyzőkönyv felvétele szükséges. A várható vissznyereményi 
jegyzőkönyvben rögzítésre kerül azon anyagok, eszközök listája, amikre a BKV igényt tart, 
illetve a bontott anyagok kezelésére, szállítására vonatkozó követelmények.  

Bontás előtt a kitérők fődarabjait, állítókészülékét a későbbi azonosítás miatt egyértelmű 
azonosító jelekkel kell ellátni, a faaljakat be kell számozni.  

Vágánybontás során minden bontott anyag a BKV Zrt. tulajdonát képezi, kivéve, ha a bontás 
előtt írásban a BKV Zrt másként rendelkezik. A leselejtezett anyagokat hulladékként kell 
kezelni, és át kell adni a hulladékok kezelését végző cégnek, a veszélyes hulladékok 

kezelésére vonatkozó szabályokat szigorúan be kell tartani.  
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Ha a bontáskor a Mérnök a bontott anyagok sérülését, károsodását észleli, illetve a bontott 
anyagok átadásakor a telepen nagyobb mennyiségű láthatóan bontáskor sérült anyag 
átadását kísérli meg a Vállalkozó, akkor a bontáskor sérült anyagnak megfelelő új anyaggal 
kell pótolni a sérült anyagot. Ezen kívül a Mérnök elrendelheti a bontási technológia 
megváltoztatását, illetve előírhatja a módosított technológiát.  

1.8  KÖRNYEZETI HATÁSOK  

A kivitelezés során folyamatos kapcsolatot kell tartani az érintett környezetvédelmi 
hatóságokkal. A kivitelezési munkák során – a hatályos jogszabályokon felül – a KDV-KTF 
által kiadott 15222-18/2014 számú határozatában foglaltakat be kell tartani.  

A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos költségek és az érintett 
hatóságok által kirótt büntetések kizárólag a Vállalkozót terhelik.  

A környezetvédelmi engedélyben előírt feladatok költségeit a 4-es kötet – 14.1 fejezet 

Környezetvédelem: költségek tételek – erre vonatkozó sorain kell beárazni.  

1.8.1  Általános környezetvédelmi elvárások  

A kivitelezés időszakában a Vállalkozónak az alábbi általános környezetvédelmi elvárásoknak 
kell eleget tenni:  

A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával 
érintett területeket tisztán tartani.   
Az esetlegesen keletkezett szennyezés nem haladhatja meg a rendeletekben (talaj és talajvíz 
esetén a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, levegő esetében a 4/2011. (I. 
14.) VM rendelet, felszíni víz esetében a 220/2004. (VII.21) Korm. rend. megengedett 

határértéket.  

Kerülni kell mindennemű környezetkárosítást. A Vállalkozónak megfelelő lépéseket kell tennie 
arra, hogy a munkavégzés valamennyi tagja tisztában legyen a magyar környezetvédelmi 
törvényekkel és követelményekkel, és a munkák megkezdése előtt minden egyes 
munkaterületen köteles megtenni a szükséges intézkedéseket.   

Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, mely várhatóan kárt okozhat a környező 
építményekben (vibrálás, szállítás, stb.) a Vállalkozó köteles a várható hatásterületet 
meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). Ha a meghatározott hatásterületen 
belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak meg kell védeni és 
a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell térítenie.  

Az építés során esetlegesen keletkezett veszélyes hulladékot a 98/2001.(VI.15.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint kell kezelni. Veszélyesnek nem minősülő hulladék esetén a 2012. 
évi CLXXXV. törvényben foglaltakat kell betartani. Amennyiben a Vállalkozó bármelyik 
résztvevője nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a Szerződésnek 
megfelelően a Mérnök köteles utasítást adni a jogszabályt sértő személy Munkahelyről történő 

kitiltására, és a probléma orvosolásáig belátása szerint részben vagy egészben felfüggeszteni 
a teljesítések utáni számlák kifizetését.  

A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb 
szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját 
költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania.  

Az építéssel érintett területen gondoskodni kell a felszíni vizek jogszabályokban foglaltak 
szerinti elvezetéséről.  
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Külön óvintézkedéseket kell foganatosítani a közvédelmére, valamint a zaj, por vagy egyéb 
szennyezés megelőzésére. A Vállalkozó köteles a zaj- és rezgésártalmaktól az építés és 
felvonulás, szállítás és egyéb érintett területek környezetében élő lakosságot és építményeket 
megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar jogszabályokban (93/2007. (XII. 
18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) előírt határértékeket 
nem haladhatja meg.  

Lakókörnyezetben végzett építési munkáknál Vállalkozó köteles biztosítani a kommunális 
szolgáltatások zavartalanságát a tűzoltás, életmentés feltételeit, a hétköznapi életvitel 
biztonságát.   

Amennyiben az akadályoztatás elkerülhetetlen, legalább egy héttel, de minimum 3 nappal 

előbb köteles kiértesíteni az érintetteket. Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett 
esetleges károkkal és az illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag 
a Vállalkozót terhelik.  

Ha az építés során a Vállalkozó robbanószerkezet talál, vagy feltalálásának gyanúja merül fel, 
köteles a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. 

rendelet előírásai szerint eljárni. A Vállalkozónak a munkáját – különösen a földmunkák 
esetében – szükség esetén tűzszerész szakfelügyelet mellett kell végeznie! A talált 
robbanószerekre hivatkozva határidő hosszabbítás semmilyen formában sem lehetséges.  

  

  

1.8.2   Hulladékgazdálkodás   

A Vállalkozónak be kell tartania az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásait  

A bontott anyagokat egyrészt az Üzemeltető által meghatározott helyre, másrészt a 98/2001. 
(VI.15.) Korm. rendelet és a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásainak 
megfelelően, hulladéklerakóba kell szállítani.  

A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a bontásból származó 
hulladékokat. A bontási munkák során keletkező újra fel nem használható anyagokat a 

hatályos hulladékok jegyzéke (72/2013. (VIII.27.) VM rendelet kivonata alapján kell besorolni.  

A Hulladékgazdálkodási törvény. 15. § (1) pontja értelmében a hulladék a kivitelezési 
technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása 
termelő (jelen esetben a kivitelezőnek) kötelezettsége.  

A hulladék termelője a 98/2001. (X.10.) Korm. r. 10. § (1) és (2) pontjában foglaltak értelmében 
a veszélyes hulladékot a közvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti a 
tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és időtartamban. A nem 
veszélyes és a települési hulladék telephelyen belüli, a környezet veszélyeztetését kizáró 
módon történő gyűjtése a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül végezhető.  

A veszélyes hulladékok kezelési előírásai:  

Az építési-kivitelezési munkák során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését, kezelését és 
nyilvántartását a 192/2003. (VI.15.) Korm. rendelettel módosított 98/2001. (VI.15.) Korm. r. 
(Vhr.) előírásai szerint kell végezni.  

A hulladék termelője a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjában foglaltak értelmében a veszélyes 
hulladékot a közvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti a tevékenység 
zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és időtartamban.  
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A munkák befejezését követően az összegyűjtött veszélyes hulladékot az átvételre feljogosított 
és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni. A használatbavételi eljárás során az 
illetékes hatóság kérheti a keletkezett hulladékok előírásnak megfelelő elhelyezését 
dokumentáló okmányokat (veszélyes hulladék esetében az „SZ” jegyekkel). A Vállalkozónak 
a hulladékgazdálkodásnál a BKV Zrt hulladékgazdálkodási utasítását be kell tartania.  

1.9  AZ  ÉPÍTÉSI–FORGALMI  FÁZISOK  MEGVALÓSÍTÁSÁNAK  

ORGANIZÁCIÓS FELTÉTELEI  

Az ajánlatkérő az építési beruházás előkészítése során az egyéb tervdokumentációk mellett 
elkészíttette az organizációs terveket is, melyek magukban foglalnak kidolgozott ütemtervet is, 
az 5. kötet részeként.   

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kiadott konkrét organizációs tervek 
és ütemtervek csak tájékoztató jellegűek. Ezek az organizációs tervek és ütemtervek erre 
tekintettel nem kötött ütemtervek, mivel a  közbeszerzési eljárás feltételeinek megfelelően a 

szerződés hatálybalépésétől a Szerződés és a Műszaki Leírás alapján kötelezettsége a 
Vállalkozónak, hogy a kiadott Építési Szakaszok és Mérföldkövek alapul vételével elkészítse 
a Bázisütemtervet a szerződéskötés tényleges időpontja figyelembe vételével. A Vállalkozó 
kötelezettsége, hogy a Mérnök és a Megrendelő által jóváhagyott Bázisütemterv alapján 
végezze el a kivitelezést.  

1.9.1 Budafok kocsiszínre és a Budafok kocsiszín előtti térre vonatkozó 
organizációs feltételek  

Az 5. kötet organizációs fejezete tartalmazza az építési fázisokat.  

A terv 3 fő építési állapotot tartalmaz, tervezett megvalósítási ütemezéssel. Ezen 

időpontok a tenderezés lebonyolításától és a kiviteli szerződés aláírásától függően 
változhatnak.  

A szerződés megkötésétől a műszaki átadás-átvétel lezárásáig 345 nap telik el, ezen belül a 

teljes átépítés tervezett időszaka 315 nap (kivitelezési munkák kezdete és a teljes befejezés 
közötti időszak), ami kb. 10,5 hónapnak felel meg. Az építési állapotokon feltüntetett bontások, 
építések a közműhelyzet bizonytalansága és a meglévő állapotú közművek kiváltási igénye 
miatt módosulhatnak.  

Építésszervezés  

A kocsiszín átépítését úgy kell megvalósítani, hogy   

• az építési munkák kezdetétől a projekt teljes befejezéséig és átadásáig a Budafok 

kocsiszín üzemelését nem kell biztosítani  A Fehérvári úton történő 

villamosközlekedést – az ütemezett vágányzári időszaktól eltekintve – folyamatosan 
biztosítani kell   

• A Budafok kocsiszín melletti lakóépület építés alatti üzemelését (közműellátás, 
gyalogosforgalom) folyamatosan biztosítani kell.  

Építési állapotok  

Az alábbi építési állapotok a vállalkozási szerződésben foglalt mérföldköves határidők 
figyelembevételével alakítandók ki.  
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1. állapot  (131 naptári nap)  

Budafok kocsiszín teljes lezárásra kerül, azonban a Fehérvári úton a villamosközlekedést 
biztosítani kell. A Fehérvári úti vágányokkal párhuzamosan ideiglenes felsővezeték tartó 
oszlopok építésével a meglévő felsővezeték hálózatot a járműtelepi hálózattól függetleníteni 
kell. A meglévő felsővezeték betáplálási pont (B 297-es jelű oszlop) üzemelését folyamatosan 
biztosítani kell! Az érintett közműkiváltások, ideiglenes létesítmények építése ezen építési 
munkákkal párhuzamosan történhet meg. Az I. csarnok, műhely, oktató, raktár, kazán, 390-es 

raktár, forgalmi tartózkodó, iroda, pince, öltöző, műhely, raktár és műhely épületeket közmű 
mentesíteni kell, az épületek teljes szerkezetének bontását el kell végezni. Az új I. és II. 
csarnok és fejépület építését ezután kell elkezdeni. Az építési munkák kiszolgálását a 
Fehérvári út felől – a meglévő útátjárókon keresztül – és a Forgalmi utcánál egy ideiglenes 
útátjáró építésével kell biztosítani! Az ütemtervben felsorolt ideiglenes létesítményeket meg 
kell építeni!  

2.  állapot  (52 naptári nap)  

Budafok kocsiszínt továbbra is lezárva kell tartani, a Fehérvári úton vágányzárat kell életbe 
léptetni.   

Az építési állapotban az alábbi építéseket kell elvégezni:  

 közműkiváltási munkák Fehérvári út vágányzóna és útpálya területén (csatorna, víz 
és gázvezeték), valamint a vágányzóna melletti meglévő vízvezeték hálózat fölött 

vasbeton lemez védelmet kell építeni  

 villamosvasúti infrastruktúra kiépítése a Fehérvári úton (építési forgalom és a 
43902. hrsz.-ú útszakasz megközelítésének és a Fehérvári út forgalmának  

folyamatos biztosítása mellett),  

 áramátalakítóban szükséges átalakítások, építések  

 III. csarnok átalakítása  

 közmű-, villamosvasúti infrastruktúra és útépítési munkák a járműtelepen belül  

 új csarnokokban épületgépészeti, elektromos stb. belső építési munkák  

 a Fehérvári úti felsővezeték hálózat kiépítését úgy, hogy a fejépület előtt a 
folyamatban lévő építési munkák miatt ideiglenes felsővezeték tartó oszlopokat kell 
elhelyezni a fejépület és a Fehérvári úti 3. vágány közötti területen - a fejépületre 
történő felsővezeték rögzítéseket csak későbbi időpontban (ütemterv alapján) kell 
elhelyezni  

 a Fehérvári úti peronépítési munkákat ebben az állapotban, 
villamosforgalommentes időszakban kell elvégezni.  

 Fehérvári úti közvilágítási oszlopok és hálózat kiépítése, majd a meglévő bontása a 
szakági terv szerint.  

3.  állapot  (132 naptári nap)  

A Forgalmi utca felőli építési munkák a felvonulási terület megszüntetése után történhetnek 

meg! A teljes építési munka befejezését ebben az állapotban kell elvégezni. A Fehérvári úti 
villamosközlekedést az építési munkák nem akadályozhatják – a szükséges felsővezeték 
hálózat csatlakozásokat, űrszelvénybe eső építési munkákat stb. villamos éjszakai 
üzemszünet(ek)ben kell elvégezni!  
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A BKV Zrt. a szakfelügyeletet és a feszültségmentesítést térítésmentesen biztosítja a 
Vállalkozó számára. A Vállalkozónak ezeket a szolgáltatásokat legalább 10 nappal előre 
írásban igényelnie kell bejelentési kötelezettséggel a BKV Zrt. Műszaki Üzemeltetési 
Szakigazgatóság Infrastruktúra Főmérnöke felé is. Vállalkozó ezeket a szolgáltatásokat BKV 
Zrt.-vel előzetesen egyeztetett ütemterv alapján veheti igénybe.  

1.9.2  Buszpótlás  

A 2. állapotban a 18-as, 41-es és 47-es villamosok helyett villamospótló autóbuszok 
közlekednek. A pótlás időtartama kb. 7 hét.  

A Vállalkozónak a Budafok kocsiszín átépítéséhez kapcsolódó munkaterületen a villamospótló 
autóbuszok közlekedtetését, és megállóhelyét folyamatosan biztosítani kell.  

A Vállalkozó feladata a kocsiszín előtti meglévő villamos megállóhely áthelyezése, a Fehérvári 
úti meglévő villamos peronnal szembe, a szakági terveken szereplő szükség leszállóhely 
kiépítésével egyidejűleg.  

Villamos felsővezeték feszültségmentesítése  

Általános irányelvek  

A pályaépítés munkaterülete, illetve a csatlakozó pályaszakaszok fölötti villamos felsővezeték 

feszültségmentesítési igénye az Ajánlattevő által megválasztott technológiától függ, ezért jelen 
Ajánlatkérési dokumentációban csak általános, vagy minden számba jöhető technológiai 
változatra egyaránt vonatkoztatható irányelvek rögzíthetők. Az Ajánlattevő tartozik az 
Ajánlattételi dokumentációban, illetve sikeres Ajánlattétel esetén az általa készítendő 
Koordinációs Intézkedési Tervben (KIT) ezeket a feltételeket figyelembe venni.  

A villamos felsővezeték feszültségmentesítése, majd feszültség alá helyezése csak az 
Üzemeltető engedélye alapján lehetséges, a Vállalkozó írásos megrendelését követően. 
Ugyanez vonatkozik a kábel, az áramátalakító, váltóállítás, váltófűtés munkálataira is 
(feszültségmentesítés, majd feszültség alá helyezés). A feszültségmentesítést és feszültség 
alá helyezést az üzemeltető végzi.  

  

  

  

1.10  MUNKA ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI ELŐÍRÁSOK  

1.10.1  Munkavédelem  

A Vállalkozó biztosítani köteles, hogy minden a munkaterületen dolgozó alkalmazottja és 
alvállalkozója megkapja a munkavégzéséhez szükséges engedélyeket  

A Vállalkozó köteles az egészséges és biztonságos munkafeltételeket biztosítani a kivitelezési 
munkák során. Az itt megjelöltek közül semmi sem mentheti fel a Vállalkozót bármilyen ez 

irányú kötelessége vagy felelőssége alól.  

A Vállalkozónak a munkákat a magyar jogszabályi előírások és feltételek szerint kell végeznie, 
ő a felelős minden helyi biztonsági körülmény betartásáért, beleértve a szükséges engedélyek 
és igazolások meglétét is.  
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A jelen tender megvalósításához kapcsolódó munkavégzések során be kell tartani, valamint 
az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályokban és szabványokban 
előírt munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket.  

Az élet és vagyonbiztonság, valamint a biztonságos munkavégzés követelményeinek való 
megfelelést az általános minőségtanúsítás keretei között kell igazolni.  

A Vállalkozó köteles minden alkalmazottat és alvállalkozót ellátni a BKV-nál végzendő 
munkákhoz szükséges engedélyekkel.  

A munkavédelemmel kapcsolatos 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM egy. rendelet előírásai alapján 
a Vállalkozó egy biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles megbízni. A koordinátor 

feladata a munka- és egészségvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése. Külön figyelmet kell 
fordítania a veszélyes helyekre, a vágány mellett tárolt anyagokra, az anyagok tárolására és 
az építési helyszín általános tisztaságára.  

Az esetleg bekövetkező balesetek jelentésének feltételeit és követelményeit, a munkák 
elvégzésének biztonsági követelményeit, a munkabiztonsági bizottság felállítását, az 

információ és adatáramlási követelményeket a vonatkozó magyar jogszabályok szerint kell 
biztosítani, illetve végezni.  

A Vállalkozónak a jelen tender munkáinak megkezdése előtt Biztonsági és Egészségvédelmi 
tervet kell készítenie és azt a Mérnökkel és az Üzemeltetővel jóvá kell hagyatnia.  

A tervben meg kell határoznia a kivitelezési munkák során kötelezően használandó egyéni 
védőeszközöket is. (Egyebek mellett: munkavédelmi sisak, láthatósági mellény, acélbetétes 
bakancs, leesés ellen biztosító heveder stb.).  

1.10.2  Egészség és biztonság a munkahelyen   

1.10.2.1 Általános  

A Munkák ideje alatt minden személy előírt biztonsági felszerelést köteles viselni. Minden 
dolgozó részére a végzett munkának megfelelő öltözéket, jól látható öltözéket, lábbeliket, 
sisakokat, vízálló ruhákat, védőszemüvegeket, fülvédőket, kesztyűket, szemvédőket, stb., kell 
viselnie. A dolgozókat, a munkaterületre történő belépés előtt, e felszerelések használatára ki 

kell képezni.  
  

  

  

1.10.2.2 Egészségvédelmi és biztonsági intézkedések  

A Vállalkozó köteles a Tenderével benyújtott egészségvédelmi és biztonsági intézkedési 

tervben foglaltakat betartani, melyek a szerződés időtartama alatt érvényben maradnak.   

Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel stb.) meg kell előzni, hogy az építkezés 
területére került illetéktelen személy az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön, 
vagy balesetet szenvedjen.  

1.10.2.3 Elsősegély, oktatás és eszközök  

A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy minden 20 vagy több munkást irányító munkavezető 

rendelkezzen elsősegélynyújtó képesítéssel.  
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A Vállalkozó köteles a helyszínen biztosítani és folyamatosan gondoskodni a jogszabályokban 
és rendeletekben előírt elsősegély eszközök rendelkezésre állásáról.  

1.11  TŰZVÉDELEM  

A Vállalkozónak a telephelyein és a munkaterületeken a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat be 
kell tartani. A telephelyeken a tűzoltó készülékek számát a helyiségek, raktárak 
tűzveszélyességi osztályának megfelelően kell meghatározni. A dolgozók részére a 
munkavédelmi oktatással együtt tűzvédelmi oktatást is kell tartani, ki kell oktatni őket a tűzoltó 
készülékek használatára.  

A munkavezetőknek, művezetőknek, szakmunkásoknak rendelkezniük kell érvényes 
munkavédelmi és tűzvédelmi vizsgával.  

A szerződés megkötését követően a Megrendelőnek és a Mérnöknek bármikor joga van 
ellenőrizni a munkaterületen a szükséges bizonyítványok meglétét.   

Tűzgyújtási engedély a telephelyen az Üzemeltető / Szolgálatvezető részéről kerülhet kiadásra   

A kivitelezési munkák során az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011.(IX.6.) BM 
rendeletben foglaltakat be kell tartani és az építési munkákat a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel egyeztetni kell!  

A tűzoltóság vonulása és működése céljára – ha arról jogszabály, illetve nemzeti szabvány 
másként nem rendelkezik – az építményekhez olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, 
amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére. 
[28/2011 (IX.6) BM rendelet 428. § (1) bekezdés]  

Tűzoltási felvonulási terület: e rendeletben meghatározott az építmények tűzoltására, 

mentésre szolgáló a homlokzat előtt létesített, megfelelő teherbírású, szilárd burkolatú, terület 
(út) - amelynek méretét a tűzvédelmi szakhatóság állapítja meg -, s amely a tűzoltás technikai 
eszközeinek (emelőkosaras gépjármű, gépezetes létra, gépjárműfecskendő), és a 
tűzoltóegységek a rendeltetésszerű működésének feltételeit biztosítja. [28/2011 (IX.6) BM 
rendelet 6. § (42) bekezdés]  

Tűzoltási felvonulási út: a tűzoltási felvonulási terület megközelítésére szolgáló megfelelő 
teherbírású, szilárd burkolatú, a tűzoltógépjárművek közlekedésére alkalmas út. [28/2011 
(IX.6) BM rendelet 6. § (43) bekezdés].  
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat elkészítésénél a közforgalom elől 
lezárt munkaterületen a munkát a fenti feltételek betartásával kell megszervezni. A 
felvonulási lehetőség folyamatos biztosításából eredően többletköltség igény nem 
érvényesíthető.  

1.12  TELEPHELYI BIZTONSÁGI RENDSZER  

A telephelyi biztonsági rendszer megszervezése a Vállalkozó feladata. Mindenfajta őrzési 
tevékenység költségeit az egységárakba be kell építeni, ilyen címen többletköltség nem 
számolható el.  

1.13  VESZÉLYES ANYAGOK KEZELÉSE  

A Vállalkozó köteles a jelen tender megvalósítása során használt összes veszélyes anyagot 
őrzött telephelyén elzártan tartani. Minden egyes veszélyes anyagot meg kell jelölni a rá 
vonatkozó kódszámmal.  
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A napi műszak befejezésekor veszélyes anyagot nem szabad a munkaterületen hagyni, 
amennyiben mégis erre kényszerülnek, akkor a veszélyes anyagot őriztetni kell. Minden 
veszélyes anyagról, beszállításáról, felhasználásáról, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni 
és azt a Mérnök részére bármikor hozzáférhetővé kell tenni.  

1.14  GÉPEK, FELSZERELÉSEK TÁROLÁSA, ŐRZÉSE  

A Vállalkozó köteles a műszak befejezésével a gépeit, felszereléseit őrzött telephelyre 
beszállítani és ott tárolni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a munkaterületen kialakított 
ideiglenes telephelyen kell őriztetni minden olyan felszerelést és gépet, mely idegen kézbe 
jutva károkozásra alkalmas.  

A Vállalkozó felelős minden olyan kárért, melyet:  

 őrizetlenül hagyott felszerelései eltulajdonításából keletkezik,  

eltulajdonított felszereléseivel okoznak.  

Az eltulajdonított eszközök miatt a munka ütemtervében változtatás nem fogadható el.  

Eltulajdonított felszerelések pótlásáért többletköltség nem számolható el.  

A vágányon járó gépek és szerelvények tárolásának lehetősége korlátozott. A vágányokon az 
építési fázisállapotok figyelembe vételével lehet tárolni, a csatlakozó közúti űrszelvények 
figyelembevételével.  

1.15  MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK  

1.15.1  Minőségbiztosítási  és  Mintavételi  Tervek  és 
 Technológiai  

Utasítások  

1.15.1.1 Általános Követelmények  

A Vállalkozónak saját minőségirányítási rendszerrel és minőségirányítási rendszeréről 

tanúsítvánnyal kell rendelkeznie az MSZ EN ISO 9001, vagy azzal egyenértékű szabvány 
szerint.   

A minőségirányítási rendszere alapján a Vállalkozónak ki kell dolgoznia az alkalmazott 
munkafolyamatok projekt-specifikus Minőségbiztosítási és Mintavételi Terveit és Technológiai 
Utasításait a Vállalkozási Szerződés 13 fejezete szerint.  

A Minőségbiztosítási és Mintavételi Terveknek és Technológiai Utasításoknak le kell fedniük a 
teljes projektet, ki kell terjedniük a jótállási időszak munkáira is, beleértve az alvállalkozók 
munkáját is.  

A Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervek és Technológiai Utasítások végleges változatát a 
Vállalkozónak a Szerződés hatályba lépése után legkésőbb 30 nappal kell elkészítenie a 

jóváhagyott kiviteli tervekkel és az Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltakkal összhangban. 
Elsősorban projekt specifikus szabályokat és eljárásokat kell tartalmaznia és kerülni kell a nem 
projekt specifikus információk megadását. A Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervek és 
Technológiai Utasítások kidolgozásáért, jóváhagyatásáért és érvényesítéséért a Vállalkozó a 
felelős.  

A Vállalkozó kötelessége a munkavégzés során a minőség biztosítása és a létesítményeknek 
a Szerződésben megállapított minőségben történő átadása. A Vállalkozó kizárólagos 
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kötelessége a minőség folyamatos biztosítása a Megrendelő felügyelete és ellenőrzése 
hiányában is.  

A Vállalkozónak a kivitelezés megkezdése előtt valamennyi szakág munkafolyamatára el kell 
készíteni a saját technológiájára kidolgozott Technológiai Utasításokat. Az Utasításokat a 
munka megkezdése előtt a Mérnökkel és a Megrendelővel, valamint az Üzemeltetővel jóvá 

kell hagyatni. Munka közben a jóváhagyott technológiát be kell tartani, és be kell tartatni az 
összes alvállalkozóval.  

1.15.1.2 Minőségbiztosítási és Mintavételi Terv (MMT) tartalma  

A Vállalkozónak az MSZ EN ISO 9000 előírásai (vagy egyenértékű) és a saját 
minőségirányítási rendszere, „Minőségirányítási Kézikönyve” szerint kell kidolgoznia és 
működtetnie az adott munkafolyamatra érvényes Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervet 

(MMT), amelynek összhangban kell állnia a vonatkozó Technológiai Utasítással is. A 
biztonsággal és minőséggel kapcsolatos valamennyi eljárást és munkát a projektre vonatkozó 
utasítások írnak elő.  

Bevezető  

A Bevezetőnek célszerűen csak az alapvető információkra kell korlátozódnia.  

 A Vállalkozó minőségpolitikája,  

 A Minőségbiztosítási és Mintavételi Terv (MMT) céljai  Az MMT elkészítése, 

jóváhagyása és aktualizálása.  

Eljárási utasítások Az utasításokat a Vállalkozónak kell elkészítenie és a Mérnöknek kell 

jóváhagynia. Amennyiben a Koordinációs Intézkedési Tervben bizonyos témák már 
szerepelnek, akkor arra hivatkozni szükséges. Elfogadás után az eljárási utasításokban 

foglaltak kötelező érvényűvé válnak a Szerződés keretében végzett valamennyi teljesítésre. 
Az eljárási utasításoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat:  

 Szervezeti és adminisztratív eljárások,  

 Tervezési és jóváhagyási eljárások (Tervezési Kézikönyv),  

 Tesztelési, átadás-átvételi eljárások,  

 Eljárások a jótállási időszakon belül és  

 A teljesítésbe bevont személyzet és partnerek feladatai és kötelezettségei.  

Beépítendő technológiai berendezéseket, anyagokat az üzemeltetőnek jóvá kell 

hagynia.  

1.15.2  Gyártóművi átvétel  

A Vállalkozó az alábbi anyagok, rendszerek leszállítását megelőzően gyártóművi átvétel 
keretében kell, hogy bemutassa szállítandó rendszer megfelelőségét a Megrendelő és a 
Mérnök jelenlétében.  

  

A gyártóművi átvétel az alábbi szakterületek által lefedett rendszereket érinti:  

 Távközlés  
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 Energiaellátás, vezérlés  

 Közúti jelzőberendezések  

 Vasúti jelző és biztonsági berendezések  

 Váltóállító és váltófűtő berendezések  

 Kitérők  

 Sín  

 Gépek, technológiai berendezések, kapuk.  

A gyártóművi átvétel semmilyen formában sem mentesíti a Vállalkozót a szerződéses fő- és 
mellékkötelezettségei teljesítése alól.  

1.15.3  Anyagok vizsgálata  

Ha a Szerződésben nincs másképp lefektetve, minden vizsgálatot a vonatkozó Szabványban 
megjelölt módszereknek megfelelően kell elvégezni és értelmezni.  

1.15.4  Anyagok és minták minősége  

A Mérnök kérésére a Vállalkozó köteles minden anyagra és munkára vonatkozó információt 
és hasonló egyéb részleteket megadni.  

A megvalósítás során csak a 275/2013.(VII.16.) Kormány rendelet az építési termékek 
műszaki követelményeinek megfelelőségi igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és 
felhasználásának részletes szabályairól" jogszabályban meghatározott alkalmassági 
engedéllyel rendelkező anyagok és szerkezetek építhetők be.  

Mielőtt bármilyen anyagot rendelne a munkához, a Vállalkozó köteles a Mérnökhöz 
jóváhagyásra benyújtani az anyagot szállító cégek nevét, megadva az anyag eredetét, a 

gyártó előírásait, a minőséget, súlyt, érvényességét és leírását. Felkérésre a Vállalkozó 
köteles a rendelt vagy előírt anyagokból mintát adni. Ezeket a munkahelyen át kell adni a 
Mérnöknek, elegendő időt hagyva neki a minták megvizsgálására és/vagy tesztelésére, még 
mielőtt a munka során az anyag felhasználásra kerülne.  

A Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy egyes beépítendő anyagok, berendezések (pl. kitérők) 

nagy átfutási idővel rendelhetők meg. A Megrendelő feltételezi, hogy a Vállalkozó egyes 
anyagok gyártási, szállítási idejével tisztában van, ajánlatát ennek ismeretében adja. Ha nincs 
másképp előírva, minden anyagot a gyártómű utasításaival szigorúan összhangban kell 
felhasználni és beépíteni.  

A kivitelezés során felhasznált minden új anyagnak és felszerelésnek első osztályúnak kell 

lennie, és biztosítania kell a megfelelő fizikai élettartamot a rendszer minden egyes elemére. 
Minden új anyagnak mentesnek kell lennie bármely hibától vagy sérüléstől, valamint 
ellenállósággal kell rendelkeznie a hőmérsékletváltozásokkal, a klimatikus viszonyokkal és 
minden, a helyszínen racionálisan feltételezhető munka körülménnyel szemben, bármilyen 
torzulás vagy károsodás nélkül és semmilyen helytelen behatás nem befolyásolhatja a 
felhasználáshoz szándékolt anyag szilárdságát és felhasználhatóságát.   

Bármilyen bontott, javított vagy értékcsökkent anyag vagy alkotóelem felhasználása 
megengedhetetlen, kivéve a Mérnök írásos engedélye vagy a bármely specifikáció előírása 
alapján.   
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A Mérnök és a Megrendelő fenntartják a jogot, hogy megkövetelje a nem a Specifikációnak 
megfelelő anyagok és alkotóelemek kicserélését megfelelő anyagokra. A Vállalkozó viseli az 
ilyen csere és a kapcsolódó munkák költségeit.   

A Vállalkozónak tudnia kell, hogy a magyar törvények szerint a felhasználásra szánt minden 
olyan anyagot és alkotóelemet, amely nem rendelkezik magyar vagy egy elismert nemzetközi 

hatóság által kibocsátott minőségi bizonyítvánnyal, alkalmazási engedéllyel, a Vállalkozónak 
saját költségén minősíttetnie kell.  

1.15.5  Igazolások és dokumentumok  

A dokumentumokat, amelyeket a munkák során a Vállalkozó köteles az átadás-átvételi 
folyamat részeként összegyűjteni és bemutatni, a Vállalkozó által elkészített és a Mérnök által 
jóváhagyott, vonatkozó Minőségbiztosítási és Mintavételi Terv határozza meg. Ezeknek 
többek között, de nem kizárólagosan tartalmaznia kell a következőket:  

 a munkáknál felhasznált acél, beton, anyagok, vasbeton termékek, továbbá minden 
egyéb anyag megkívánt minőségét megerősítő dokumentumok,  

 minőséget igazoló bizonylat a beépített pályaépítési anyagokra vonatkozóan,  

minőséget igazoló bizonylat minden elektromos, gépészeti és egyéb berendezésről,  

 a vonatkozó jogszabályoknak megfelelés-igazolás a "Biztosítóberendezés 
Feltétfüzet" által megfogalmazott feladatokat teljesítő berendezésekről,  

 a Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a munkákat végző alkalmazottak megfelelően 
képzettek az előfordulható vagy felhasználandó veszélyes anyagok jellemzőiről, 
birtokában vannak a szükséges technológiai ismereteknek, és megfelelő 

képzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek mind a technológia felhasználásában, 
mind pedig a veszély esetén szükséges teendőkben,   

 az előírt munkavédelmi és munkabiztonsági nyilatkozatok a munkahelyekre és 
felszerelésre vonatkozó az 1993 évi XCIII. évi törvénynek megfelelően.  

A dokumentumoknak tartalmazniuk kell a mérési eredmények értékelését; az elfogadható 

értékekkel a mért értékek összevetését, hogy a benyújtott dokumentumok a tényleges 
helyzetnek megfelelő tartalommal rendelkezzenek az esetleges változtatásokat vagy 
módosításokat követően. A mérési vagy vizsgálati jegyzőkönyveknek minősítést is kell 
tartalmazniuk. A mérési, vagy vizsgálati jegyzőkönyveket másolattal kell készíteni, az eredeti 
a Megrendelőhöz, a másolat a Vállalkozóhoz kerül.  

A teljes építés kivitelezési folyamatra vonatkozóan, technológiánként kell megadni a 
„Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervet” – ami az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:  

 a munkanemenkénti és anyagnemenkénti megnevezést, az építési állapotokat és 
az azokhoz tartozó anyagokat, szerkezeteket, termékeket,  

 a minősítendő tétel egységét, mennyiségét,  

 a vizsgálatot, az ellenőrzést, a minősítést előíró szabvány, terv, utasítás, engedély 
megjelölését,  

 az ellenőrzés, vizsgálat vagy minősítés gyakoriságának mértékét,  

 az ellenőrzés, vizsgálat vagy minősítés jellegét (alkalmassági, technológiai, építés 
közbeni, minősítő)  
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 az ellenőrzés, vizsgálat vagy minősítés elvégzéséért felelős megnevezését 
(Vállalkozó, Mérnök, Minősítő labor, stb.)  

 az ellenőrzés, vizsgálat vagy minősítés dokumentálásának módját (Műbizonylat,  

Jegyzőkönyv, Építési naplóbejegyzés, Külön irat, stb.)  

 követelményeket, a vizsgálatokhoz rendelt paramétereket, tűréseket.   

1.15.6  Technológiai Utasítások (TU)  

Az utasításokat a Vállalkozónak kell előkészítenie és a Mérnöknek kell jóváhagynia. 
Amennyiben a Koordinációs Intézkedési Tervben bizonyos témák már szerepelnek, akkor arra 
hivatkozni szükséges. Elfogadás után a Technológiai Utasítások kötelező érvényűek a 
Szerződés keretében végzett valamennyi teljesítésre. Munkautasításoknak tartalmazniuk kell 
az egyes munkanemek, technológiai folyamatok megvalósításának előírásait, feltételeit és 

eszközeit, különös tekintettel a minőségre, határidőkre és munkabiztonságra vonatkozóan.  

1.16  Vállalkozó  feladatai  a  munkaterületen  végzett 
 munkákhoz kapcsolódóan  

1.16.1  Képzések  

Jelen Szerződés keretében a megváltozott funkciójú, vagy ez idáig a BKV területén még nem 

alkalmazott típusú berendezések kezelését és üzemeltetését a BKV Zrt. előírásai és utasításai 
szerint oktatni kell. A kezelő személyzet és az üzemeltető személyzetének oktatási költségeit 
az átalányárban figyelembe kell venni. Az építési területen munkát csak szakkivitelező 
végezhet!  

Szakképzettséget igénylő tevékenységet a Vállalkozó csak akkor végezhet, ha alkalmazottja 

szakképzettséggel, érvényes vizsgával (vizsgákkal), és egyéb kötelező feltételekkel (pl. 
helyismeret, orvosi alkalmasság stb.) rendelkezik.  

Vállalkozó által beépített minden új technológiai berendezésre oktatást kell tartani és kezelési 
utasítást kell készítenie a Vállalkozónak (pl. mosó, emelő, stb.).  

1.16.2  Felelősség  

A Megrendelő általi átvételi eljárás során a létesítmények beüzemeléséhez a Vállalkozónak el 
kell végeznie a Megrendelő, Mérnök és a Hatóságok által elrendelt üzemi próbákat.  

A tartalmat, a formát és az eljárásokat a közúti villamosra vonatkozó magyar szabványok, 

valamint a BKV tervezési, építési, üzemeltetési és karbantartási irányelvei alapján kell 
kidolgozni. A vonatkozó szabványok és előírások összefoglalója a Műszaki Előírás részében 
“Szabványok és előírások” megtalálható.  

Az üzemi próba elvégzése az Üzemeltető (BKV Zrt.) bevonásával, az Üzemeltető nyilatkozata 
alapján kezdhető meg, az üzemi próbákat utasforgalom kizárásával kell lebonyolítani.  

A használatbavételi engedély megszerzése előtt az engedélyezett létesítményeken 
forgalomszabályozó próbaüzemet kell tartani. A próbaüzem időtartamát a forgalomba 
helyezés során az üzemeltető BKV Zrt. határozza meg, de az nem lehet hosszabb 6 hónapnál.  
A forgalomba helyezéskor a szükséges üzemi és műszaki korlátozásokat is elő kell írni, a 
próbaüzem eredményéről az engedélyező hatóságot a használatbavételi eljárás során 

tájékoztatni kell.  
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A Vállalkozó feladata a Megrendelő által kért egyéb feladatok teljesítése, a díjba beleértve az 
eszközök összes díját, költségét, illetve az üzemeltető személyzet munkadíját, a bontott 
eszközök elszállítását, deponálását, vissznyeremény kezelését, üzemeltetővel történő 
egyeztetéssel,  továbbá a projekt megvalósításához szükséges, a jogszabályok, törvények, 
rendeletek, szabványok, előírások stb. által a vállalkozó kötelezettségi körébe tartozó 
tevékenységek.  

Vállalkozó feladata az eszközök telepítéséhez szükséges daruzása és egyéb beszállítása, 
továbbá  még az ideiglenes berendezések telepítésének megoldása és költségvonzatainak 
vállalása.  

Vállalkozó feladata mindennemű próba-, fertőtlenítés, feltöltés, matricázás, feliratozás, 
címkézés, minősítés, jegyzőkönyvezés stb. tevékenység elvégzése, ami az átadandó 

létesítmény működőképes átvételéhez szükséges.  

Formátum és nyelv  

Az üzemi próbákhoz (vagy tesztekhez) szükséges rajzokat és vonatkozó dokumentumokat (az 
adatok rögzítése az építési naplóba), a műszaki leírást, a használati utasítást a Vállalkozónak 
magyar nyelven kell elkészítenie. A dokumentumok (a rajzok kivételével) általában A4-es 
formátumban készülnek. A benyújtott rajzokon fel kell tüntetni a Vállalkozó saját belső 
jóváhagyását és a minőségbiztosítási rendszernek való megfelelőséget. A rajzokat a műszaki 
tervek tartalmára vonatkozó irányelvek szerint kell elkészíteni.  

1.16.3  Átadás-átvételi vizsgálatok  

A funkcionális ellenőrzési eljárás egyes lépéseit és részleteit a Vállalkozónak kell kidolgoznia 
a Mérnökkel, valamint a Megrendelő megfelelő szervezeteivel való megállapodás alapján az 
érvényes normákat, szabványokat és utasításokat, valamint a szállítói dokumentumokat 

figyelembe véve.   

Vizsgálat a munkák befejezésekor  

A jelzőberendezés, váltóállítás és váltófűtés forgalmi próbaüzeméhez szükséges:  

 Beépített  eszközök  alkalmassági  tanúsítványának  megléte, 
 melyet  a  

Vállalkozónak be kell szerezni.  

 Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv  

 Mérési jegyzőkönyv a foglaltságérzékelő elemek (HSK) beszabályozásáról 
(méréseket az üzemeltető jelenlétében kérjük elvégezni)  

 Fényáramköri mérési jegyzőkönyv (méréseket az üzemeltető jelenlétében kérjük 
elvégezni)  

 Kivitelezői nyilatkozat a berendezés funkcionális vizsgálatáról, illetve a kivitelezés 

során terveknek való megfelelésről  

 Üzemeltető által jóváhagyott kezelési szabályzat tervezet  

 Oktatások elvégzése a berendezés kezeléséről (írásban kimutatva)  

 a végleges állapotban lévő berendezésen vizsgálatokat az Üzemeltető végzi, 

melynek ideje 1 nap  
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 újonnan létesített jelzőberendezési és váltófűtés kábelmérési jegyzőkönyvek 
(szigetelési ellenállásmérés)  

 hurokellenállás mérés  

A villamosvasúti pálya és felsővezeték forgalmi üzemi próbáihoz szükséges:  

 Beépített eszközök alkalmassági tanúsítványának megléte  

 Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv   

 Mérési jegyzőkönyvek a villamosvasúti pálya alépítményének, tartószerkezeteinek 
megfelelőségéről  

 A megépített pálya geodéziai ellenőrző mérésének jegyzőkönyve: űrszelvény 
mérések, peronok, szegélyek, vtg, oszlopok, korlátok távolságai stb.  

 Ellenőrző (nyomtáv- irány- és fekszint-) mérési jegyzőkönyv  

 Kivitelezői nyilatkozat a berendezés funkcionális vizsgálatáról, illetve a kivitelezés 
során terveknek való megfelelésről, érintett közművezetékeket üzemeltető 
közműszolgáltatók nyilatkozatai a villamosvasúti pálya által érintett közművek 
üzemeltetésre való alkalmasságáról  

 A peronok, az azokon lévő utastájékoztató, világítási és egyéb berendezések 
megfelelőségét és biztonságos használatát tanúsító érintésvédelmi, 
földelésellenállás mérési és egyéb jegyzőkönyvek  

 A Közútkezelő és az érintett Hatóságok nyilatkozatai a peronok és az azok 
megközelítését  szolgáló  útvonalak  (jelzőlámpás  csomópontok, 
gyalogátkelőhelyek, közvilágítás stb.) megfelelőségéről a biztonságos és 
balesetmentes utasforgalomra  

 Üzemeltetői nyilatkozat a megépített infrastruktúra próbaüzem megkezdésére való 
alkalmasságáról  

 Oktatások elvégzése a berendezés kezeléséről (írásban kimutatva)   

 A végleges állapotban lévő berendezésen vizsgálatokat az üzemeltető végzi,  
melynek ideje 1 nap  

 Felsővezeték magasság és elütés jegyzőkönyv  

 Peron és gyalogos átkelőhely, továbbá megvilágított járda és út esetén fénymérési 
jegyzőkönyvek  

 Az új – a jelen építési munkálatok során létesített – vontatási és egyéb kábel és 
hurokellenállási mérési, érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi, szabványossági 
felülvizsgálatot el kell végezni   

 Áramátalakító gépházi védelmi működési próbák jegyzőkönyvei  

 Áramátalakítóban végzett munkákról, üzembe helyezési jegyzőkönyv  

Az üzemi próbák előtti vizsgálatokat a Vállalkozónak saját eszközeivel kell végrehajtania az 
Üzemeltetővel közösen. Az üzemi próbákat üzemi körülmények között kell elvégezni A 
Vállalkozónak a Mérnök és a Megrendelő felé jelentenie kell a rendszer elkészültét.  A 
Vállalkozási Szerződés 5. pontjában meghatározott részteljesítésekhez is a fenti előírásokat 

értelemszerűen teljesíteni kell.  
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A villamos (adott építési szakaszra vonatkozó) üzemi próbák során, illetve a villamos pótló 
autóbusz-közlekedés teljes időtartama alatt a Vállalkozónak, a BKV Zrt. és a Megrendelő által 
elfogadott hibaelhárítási ügyeleti szolgálatot kell biztosítania saját költségén.  
Fent leírt feladatok költségeit a 4-es kötet - Általános tételek – erre vonatkozó során kell 
beárazni.  

1.16.4  Az üzemi próba előkészítő tevékenységei  

A Vállalkozó feladata az átvételi munkák menetrendjének kidolgozása, amelyet egyeztetnie 
kell a Megrendelővel, a Mérnökkel. Műszaki átadás-átvételi eljárás  

Az átadás-átvételi eljárások, vizsgálatok szabályait általánosságban a Vállalkozási szerződés 
tartalmazza és szabályozza.  

1.16.5  Geotechnikai és talajszennyezettség vizsgálat, szakvélemény 
készítés.  

A Vállalkozó feladata a szükséges geotechnikai szakvélemények elkészíttetése, illetve a 
talajszennyezettség ellenőrzése kivitelezés teljes területén.  

1.16.6  Egyéb, többek között engedélyezési, tervezési, jóváhagyási, 
hozzájárulási feladatok, illetve az ebből adódó további kivitelezési 
munkák és költségvállalásuk  

1. Hálózatfejlesztési igényből adódó tervezési és kivitelezési, jóváhagyási, 
engedélyezési, stb. feladatok és költségek a 0,4 kV-os és a 10 kV-os hálózatok 
esetében.  

2. Lakossági gázóra cseréből adódó tervezési és kivitelezési, jóváhagyási, 
engedélyezési, stb. feladatok és költségek az alábbiak alapján:  

„A FŐGÁZ ELO Kft-vel történt egyeztetés alapján a megmaradó lakóépület gázellátása 
kisnyomáson történt, lakásonkénti mérőkkel. A telepen belüli tervezett hálózat növelt 
kisnyomású (0,1 bar), másik kisnyomású (0,033bar) hálózat nem alakítható ki a 
területen a lakások ellátására. A nyomáscsökkentést mérőcserével kell megoldani, a 
lakásokban lévő mérőket a beruházás költségén le kell cserélni G4 szabályozós 
mérőkre. A lecserélt mérőket a FŐGÁZ által előírt helyre kell szállítani.”  

  

3. Csatlakozó engedélyek, hozzájárulások, jóváhagyások beszerzése és a kivitelezési, 
tervezési feladatok elvégeztetése, azok költségeinek vállalása a kivitelező feladata. 
Egyebek mellett az alábbiak esetében is:  

A 3510-1857-0/2015 ált. számú vízjogi létesítési engedély 16. pontjában foglaltak 
szerint:  

  

„16. A Fehérvári út meglévő csapadékvíz elvezető rendszerére és a befogadó 
szikkasztó árokra  

vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni, a Hatóságtól a vízjogi engedélyezési 
eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM 
rendelet 2.  

számú  

mellékletében előírt tartalmi követelményeknek megfelelően.”  
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1.17  CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS  

1.17.1  Anyagok és minták minősége  

Anyagok vizsgálatai  

Ha a Specifikációban nincs másképp lefektetve, minden tesztet a vonatkozó Szabványban 
megjelölt módszerekkel szigorú összhangban kell elvégezni és értelmezni.  

  

Anyagok beépítése  

A Vállalkozó köteles minden anyagra a minőségi tanúsítványokat rendszerezetten gyűjteni és 
Mérnök kérésére a munkára vonatkozó információt és hasonló egyéb részleteket megadni.  

Csak alkalmassági engedéllyel rendelkező anyagok és szerkezetek építhetők be, de a 
rendszerelemként beépülő anyagoknak és szerkezeti elemeknek a rendszer szempontjából, 
azzal együtt is előírt tanúsítással kell rendelkezniük (pl. váltóállító készülék + végállás 
ellenőrzés).  

Mielőtt a tervben nem szereplő bármilyen anyagot rendelne a munkához, a Vállalkozó köteles 

a Mérnökhöz jóváhagyásra benyújtani. A tervtől eltérő anyagok rendelése előtt is a Mérnök 
jóváhagyásának beszerzése szükséges.  

Ha nincs másképp előírva, minden anyagot az illető gyártó utasításaival szigorúan 
összhangban kell használni és elhelyezni.  

A Szerződés teljesítéséhez felhasznált minden új anyagnak és felszerelésnek első 
osztályúnak kell lennie, és biztosítania kell a megfelelő fizikai élettartamot a rendszer minden 
egyes elemére. Minden új anyagnak mentesnek kell lennie bármely hibától vagy sérüléstől, 
valamint ellenálló legyen a hőmérsékletváltozásokkal, a klimatikus viszonyokkal és minden, a 
helyszínen racionálisan feltételezhető munka körülménnyel szemben, bármilyen torzulás vagy 
károsodás nélkül és semmilyen helytelen behatás nem befolyásolhatja a felhasználáshoz 

szándékolt anyag szilárdságát és felhasználhatóságát.  

Bármilyen javított vagy értékcsökkent anyag vagy alkotóelem felhasználása 
megengedhetetlen, kivéve a Mérnök írásos engedélye alapján.  

A Mérnök fenntartja a jogot, hogy megkövetelje a nem a Specifikációnak megfelelő anyagok 

és alkotóelemek kicserélését megfelelő anyagokra. A Vállalkozó viseli az ilyen csere és a 
kapcsolódó munkák költségeit.  

A Vállalkozónak tudnia kell, hogy a magyar törvények szerint a felhasználásra szánt anyagokat 
és alkotóelemeket, amelyek nem rendelkeznek magyar vagy egy elismert nemzetközi hatóság 
által kibocsátott teljesítmény nyilatkozattal, a Vállalkozónak minősíttetnie kell. A homlokzati és 

belső burkoló anyagok mintáit a Megrendelő, Mérnök és Tervező részére előzetesen be kell 
mutatni. Csak a Megrendelő, vagy felhatalmazása alapján a Mérnök és / vagy a Tervező által  
jóváhagyott anyagok kerülhetnek beépítésre a homlokzatokra és  belső burkolatokként.  

  

1.17.2  Anyag- és áruszállítás  

Márkanév  

Az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie – amennyiben a műszaki előírások kifejezetten 

másképp nem rendelkeznek – a munkára, anyagokra, berendezésekre és alkatrészekre 
vonatkozó szabványok, a márkanevekre vagy katalógus számokra vonatkozó hivatkozások, 
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melyeket jelen Műszaki Előírásban vagy az Árazatlan költségvetésben, vagy az Alaptervben 
megjelöltek, nem tekinthetők korlátozónak.   

Az Ajánlattevő ajánlatában megadhat alternatív szabványokat, márkaneveket és/vagy 
katalógus számokat, feltéve, hogy bizonyítani tudja a Megrendelőnek, hogy az alternatívák 
egyenértékűek azzal, amit a műszaki előírások megjelöltek.   

Szállítás  

Valamennyi anyag (bontott anyag is) szállítási költségét a Vállalkozó tartozik fedezni. A 
Vállalkozó tartozik fizetni minden fuvar-, mellék- és pótdíjat. A Vállalkozó szállítási költségeit 
max. 25 km-re történő szállítással kalkulálja.  

1.18  SZABADALMI OLTALOM  

Jelen Ajánlatkérési dokumentációban szabadalmi oltalom alá tartozó műszaki magoldásról az 
Ajánlatkérőnek nincs tudomása. Amennyiben az Ajánlattevő ilyen módszer alkalmazását 
tervezi, közvetlenül kell a szabadalmi oltalom tulajdonosával megállapodnia. A szabadalmi 

díjat az adott munkanem átalányárának tartalmaznia kell.   
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2  MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK  

AZ AJÁNLATOT A MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, AZ 5. KÖTETBEN LEVŐ TERVEK ÉS A 
4. KÖTETBEN TALÁLHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS ÉS TÉTELLEÍRÁS ALAPJÁN KELL 
ELKÉSZÍTENI.  

2.1  ÉPÍTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS  

Az árajánlat készítéskor az Ajánlattevők bontott anyagok, illetve a térítésmentesen átadásra 
kerülő új anyagok, berendezések szállítási távolságát 25 km-rel vegyék figyelembe.  

2.1.1  Területek igénybevétele  

Jelen projekt idegen területek végleges megszerzését nem igényli. A Fehérvári út és a 
Forgalmi utca egy részére a BKK Zrt hosszú távú területfoglalási szerződést kötött a 

tulajdonosokkal (Főváros és az Újbuda Önkormányzat)  

Jelen projekt kivitelezésekor a Vállalkozó által tervezett ideiglenes hozzájáró utak, felvonulási 
útvonalak és területek, illetve depónia helyek biztosítása a Vállalkozó feladata. Ennek a 
költségeit a 4-es kötet Általános tételek táblázat megfelelő során árazza be.  

2.1.2  Zajmérés  

A Vállalkozó feladatát képezi a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és 
Vízügyi felügyelőség, hozzájáruló szakhatósági állásfoglalás kikötéseinek teljesítése is.          A 
Vállalkozó feladatát képezi a kivitelezés megkezdése előtti, és lezárulta utáni zajterhelés 
mérése is.  

A Mérnök vagy a Megrendelő utasítására a Vállalkozónak 5 napon belül arra akkreditált 
szervezet által kiállított zajmérési jegyzőkönyvet kell készítenie és átadnia.  

2.1.3  Vízellátás és szennyvízkezelés a kivitelezési időszakban   

A Vállalkozónak a Szerződés végrehajtásához szükséges műveletek elvégzéséhez elegendő 
mennyiségű, megfelelő minőségű és nyomású vízről kell gondoskodnia. A Vállalkozó felelős 
a helyi vízellátó rendszerhez való csatlakozásért. A Vállalkozó feladata a helyi közművektől a 

szükséges víz beszerzése.  

A Vállalkozó felelős a közcsatornázási rendszerhez való csatlakozás biztosításáért. A 
Vállalkozónak a helyszín létesítményeiben keletkezett szennyvizet össze kell gyűjtenie, 
csatorna vagy tartály segítségével. Ha a tartály-rendszert alkalmazza, a Vállalkozónak kell 
megfelelő tárolási lehetőséget biztosítania minden egyes létesítmény területen.  

A munkahelyeken a Vállalkozó által ellenőrzött, megfelelő hordozható vagy egyéb WC-ket kell 
biztosítani. A Vállalkozónak kell gondoskodnia arról, hogy e WC-ket a rendszeres használóik 
higiénikus állapotban tartsák, és a WC-k fertőtlenítve legyenek. A Vállalkozó 
csatornarendszerének és szennyvízelvezető berendezésének minősége meg kell, hogy 
feleljen a vonatkozó előírások követelményeinek.  

A nyertes ajánlattevőnek (Vállalkozónak) a közmű szakágak esetén az építési munka 
megkezdése előtt feladata a közműnyilatkozatok, engedélyek, hozzájárulások ellenőrzése, 
frissítése, hiány esetén azok beszerzése. A tervező által nem vízjogi létesítési engedély 
kötelesnek ítélt közműkiváltások tekintetében a vállalkozónak meg kell vizsgálni, hogy a 
közműkiváltás az akkor hatályban lévő jogszabályok alapján vízjogi létesítési engedély 

köteles-e? A Vállalkozó által megszerzett vízjogi létesítési és építési engedélyek azonban nem 
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mentik fel a Vállalkozót a külön jogszabályok szerint esetleg szükséges más hatósági 
engedélyek, jóváhagyások stb. (pl. fakivágási engedély, burkolatbontási engedély, 
forgalomkorlátozási tervre vonatkozó engedély) megszerzésének kötelezettsége alól.  

Az üzemelő közművek kiváltásakor a helyben maradó üzemelő kábelek védelmével, 
kiváltásával kapcsolatos mindennemű kivitelezési munkát az adott közmű létesítésénél kell 

költségelnie a Vállalkozónak.  

Jelen fejezethez azoknak a meglévő, tetszőleges tulajdonviszonyú és funkciójú kábeleknek és 
közműveknek a kiváltási-, áthelyezési-, vagy védelembe helyezési munkái tartoznak, amelyek 
nyomvonaluk és/vagy kialakításuk miatt fizikai meglétükkel akadályoznák a terv szerinti 
kivitelezést, ezért a velük kapcsolatos munkák elvégzése a vágányzár idején a vágány/út 

bontási munkákat követően kell, hogy megtörténjen.   

  

  

2.2  Kábel- vezeték és közműkiváltások és közműépítések   

2.2.1  Általános Információk  

A tender dokumentáció az alábbi közmű köteteket tartalmazza:  

 Távközlés  

Alépítmény hálózat építése a Kocsiszín területén  

TraffiCOM hálózat átépítése  

Magyar Telekom tulajdonú hálózat kiváltása  

 WiFi hálózat átépítése  

 NOVOTRON hálózat átépítése  

 Antenna Hungária Zrt. – Invitel Távközlési Zrt. közös hálózata  

             Elektromos energiallátás  

 Csatornázás  

 Vízellátás  

 Gázellátás  

  

  

Az előzetes közműnyilatkozatok beszerzése a tervezés elején megtörtént. Ezen előzetes 
közműnyilatkozatok csak az esetleges közműérintettségről való tájékoztatást, valamint a 
legfontosabb előírásokat tartalmazzák a helyszíni lehatárolás és a tervezési feladat 

ismeretében. A közműszolgáltatók kiadták – már nem előzetes jellegű – 
közműnyilatkozataikat, valamint az azzal egyenértékű közműpecséteket.   

  

Az előzőekben ismertetett közműegyeztetés során keletkezett közműegyeztetett genplánokat 
a nyertes Vállalkozó a tender részeként0 megkapja. Mivel a közműegyeztetések 6-12 hónapig 

érvényesek, ezért ezek lejárta után ezen egyeztetések újra elvégzése olyan módon feladata a 
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Vállalkozónak, hogy az építési munkálatok megkezdésének időpontjában minden 
közműcégtől érvényes nyilatkozattal vagy közműpecséttel rendelkezzen.  

A közmű szakágak esetében egyesített engedélyezési és kiviteli terv készült. Amennyiben az 
építési területen a közmű adatszolgáltatások hiányossága miatt a tervekhez képest többlet 
közművezeték található, úgy annak az üzemeltetőjével egyeztetett módon a 

kiváltását/megszűntetését is el kell végeznie a nyertes Vállalkozónak.  

Az építés közbeni ideiglenes állapotokat a tender nem tartalmazza, annak tervezése, 
engedélyeztetése és kivitelezése a Vállalkozó feladata.  

A nyertes ajánlattevőnek, (Vállalkozónak) a következő közműtervezési és engedélyezési 
feladatai lesznek az építési munka megkezdése előtt. A víz és csatornázás szakágak 
esetében a nyertes vállalkozó feladata a hozzájárulások (pl. tulajdonosi, közútkezelői, 

üzemeltetői, stb.), közműnyilatkozatok és engedélyek teljes körű esetleges frissítése.  

A gázvezeték kiváltások építésének feltétele a jogerős Bányakapitányi építési engedélyek 
megléte. Jelen terv kivételt képez, mivel a tervezett nyomásszabályozó ipari területen egyedi 
nyomásszabályozóként üzemel, melyek a bányafelügyelet engedélye nélkül, üzemeltetői 
hozzájárulás birtokában, bejelentés alapján végezhetők. A nyertes vállalkozó feladata a kiadott 

hozzájárulások (pl. tulajdonosi, közútkezelői, üzemeltetői, stb.), közműnyilatkozatok és 
engedélyek teljes körű esetleges frissítése.  

A 0,4 kV-os elektromos energia telepi fogyasztásmérésének kialakítását az ELMŰ illetékes 
osztályával (ELMŰ Hálózati Kft., Méréstechnikai és Mérőellenőrzési Osztály) a Vállalkozónak 
jóvá kell hagyatni,  

A Vállalkozónak ugyancsak el kell fogadtatnia az ELMŰ területileg illetékes régiójával 
(Mezőkövesd út 5-7) az energiaellátás rendszerének kialakítását.  

A távközlési hálózatok engedélyeztetési szempontból két csoportba sorolhatók:  

1.  Magánterületen épülő vagy más szolgáltató alépítménybe behúzásra kerülő kábelek 2. 

 Közterületen, földmunka-végzéssel járó hálózatépítések  

Az első csoportba tartozik a 7.1 kötet, mely a Budafok kocsiszín területén, a gyengeáramú 
hálózatok részére kialakításra kerülő alépítményt, a 7.4 kötet, mely a kocsiszín területén WiFi 
rendszeren üzemelő Futár rendszer átépítését és a 7.6 kötet, mely az AH-Invitel optikai kábel 

kiváltását tartalmazza. Ez utóbbi a Telekom tulajdonú alépítményben halad és a 7.5 kötetben 
szereplő Novotron alépítménybe kerül kiváltásra. A nyertes vállalkozó feladata az esetleg lejárt 
engedélyek frissítése, megújítása is.   

A második csoportba tartozik a Magyar Telekom hálózatának kiváltása (7.3 kötet), melyet a 
tulajdonos saját hatáskörben terveztet, engedélyeztet. A 7.2 kötet az NSN-TraffiCom, míg a 

7.5 kötet a Novotron hálózatának kiváltását tartalmazza. A második csoportba tartozó 
hálózatok kiváltására az NMHH adja ki az építési engedélyt. A nyertes vállalkozó feladata az 
esetleg lejárt engedélyek frissítése, megújítása is.  

Minden közművezetékre egységesen vonatkozó vállalkozói feladat a vezetékek pontos 
helyének és fektetési mélységének meghatározása. A feltárás során ellenőrizendő a 

védőcsövek megléte, ill. állapota is.   

  

  

A vízjogi létesítési engedély, az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek 
teljesítése mellett feljogosít az engedélyben meghatározott vízi munka elvégzésére, 
vízilétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény 
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használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély 
megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít. Az építtető csak a jogerős és 
végrehajtható építési engedély és az ahhoz tartozó – engedélyezési záradékkal ellátott – 
építészeti-műszaki tervdokumentáció alapján, az engedély érvényességének időtartama alatt, 
továbbá a saját felelősségére építkezhet.   
Az építésügyi hatóság engedélye egyben – az engedélybe foglalt szakhatósági előírások 

vonatkozásában – szakhatósági engedély is. A Vállalkozó által megszerzett vízjogi létesítési 
és építési engedélyek azonban nem mentik fel a Vállalkozót a külön jogszabályok szerint 
esetleg szükséges más hatósági engedélyek, jóváhagyások stb. (pl. fakivágási engedély, 
burkolatbontási engedély, forgalomkorlátozási tervre vonatkozó engedély) megszerzésének 
kötelezettsége alól.  

A vízjogi létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel – az abban 

meghatározott ideig érvényes. Az érvényességi idő az engedély módosítására vonatkozó 
szabályok szerint meghosszabbítható.  

A vízjogi létesítési engedély az engedélyes kérelmére – az engedély kiadásánál irányadó 
jogszabályi előírásokra is figyelemmel – módosítható, amennyiben:  

a) az engedélyes a vízilétesítményt az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól 
eltérően kívánja megterveztetni, megépíteni, illetőleg üzemeltetni, továbbá a 
vízhasználatot az engedélytől eltérő módon (mértékben) kívánja  
gyakorolni;  

b) megváltozott a tulajdonos vagy az üzemeltető személye;  

c) megváltoztak az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek.  

A b) pontban megjelölt esetben az engedélyes köteles a vízügyi felügyeletnek 30 napon belül 
bejelentést tenni, ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő 

kötelezettségek az engedélyest terhelik.  

A vízjogi engedélynek a módosításához az engedélyesnek csatolni kell mindazokat az 
adatokat, műszaki terveket – a külön jogszabályok szerint szükséges egyéb hatósági 
engedélyeket –, amelyek az érvényes vízjogi engedélyhez képest a módosítással összefüggő 
kérelmet megalapozzák.  

A meglévő közműállapot felvétele az üzemeltetők és közműtulajdonosok nyilvántartási adatai 
alapján történt a kocsiszínen kívüli építési területen.   

Elkészült a BKV Zrt. Budafok kocsiszín területére vonatkozóan a meglévő közműhálózat 
feltárása a BKV adatszolgáltatása alapján, és a Megrendelő által rendelkezésére bocsájtott 

Közműgenplánon feltüntetésre került ezek nyomvonala, valamint jellemző adatai. Vállalkozó 
feladata a közművek pontosítása feltárással, beméréssel, illetve szükség esetén 
kutatóárkokkal.  

A meglévő és tervezett közműállapotot a szakági tervek genplán szintű ábrázolással 
tartalmazzák. A közműtérképet a Megrendelő szerződéskötést követően digitálisan bocsátja a 

Vállalkozó részére.   

A föld alatti vezetékek helyzete nem minden esetben határozható meg pontosan, ezért 
a kivitelezés során az érintett vezetékszakaszokat az építési munka megkezdésekor 
minden esetben fel kell tárni, és védelmükről gondoskodni kell.  
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2.2.2  Csatornázás  

2.2.2.1  A meglévő csatornázási rendszer  

A jelenlegi csatornabekötés a telepre egy pontban történik, a Fehérvári úti északi bejárat felől. 
Az összes telepen keletkező szennyvíz itt folyik el, a csapadékvizek nagyrészt pedig a 
területen elszikkadnak, a meglévő hálózatba nincsenek bekötve.  

A meglévő vágányok déli oldali víztelenítése ismert, mivel a csatornarendszer feltárásakor a 
vágányvíztelenítő bekötés, valamint az arra csatlakozó villamos keresztrács felmérésre került.  

  

2.2.2.2  Tervezett északi rendszer  

Feladata  

A telep északi területén keletkező (útvíztelenítésből és vágányvíztelenítésből származó) 
szennyezett csapadékvizek, valamint a telepen keletkező összes szennyvíz összegyűjtése. 
Kisebb mértékben a tiszta tetővizek elvezetését is szolgálja, de erre elsősorban a déli rendszer 
használandó.  

  

Kialakítása a telepen belül  

Az északi CS-1-0-0 j. gerinccsatorna az északnyugati megmaradó III. sz. csarnoképület 
bekötésével indul, DN200 átmérővel. A tervezett vágányokat védőcső segítségével keresztezi 

le. A vágánykeresztezések után a csatorna nyomvonala végig a keleti irányba vezetett belső 
út alatt, annak tengelyével párhuzamosan halad a tervezett csarnoképület falsíkjától 2 méterre. 
Az átmérő a tározó ürítő vezetékének bekötésénél DN315 átmérőre bővül, majd a telepen 
belüli utolsó (KÉ/4) jelű aknánál tervezett becsatlakozó víznyelő és ereszcsatorna bekötések 
után DN400-ra vált az átmérő.   

Az északi rendszerbe két mellékcsatorna csatlakozik. A CS-1-1-0 jelű ág a tározón keresztül 
vezetett csapadékcsatorna, csak tiszta tetővizek, valamint tisztított felszíni csapadékvizek 
kerülnek bevezetésre, elkerülendő a tározó feliszapolódását. A záportározóra vezetett CS-11-
0 jelű hálózat elsősorban a fedett szín ereszcsatorna levezetéseit fogadja. A csarnok épület 
két ereszcsatornájából érkező tetővizek is ebbe a rendszerbe folynak. A homoktároló melletti 
felszíni vízelvezetést szolgáló víznyelő, valamint az északi villamospálya víztelenítése az a két 

vízbevezetés, ami nem tiszta tetővizet ereszt be a hálózatba, azonban ezekbe a rendszerekbe 
olajszűrő kerül beépítésre.  

A teljes telepen belül meg kell oldani a bűz kiáramlásának a megakadályozását a 
víznyelőrácsokon keresztül, valamint az olajos szennyeződések eltávolítását.  

A bűz kiáramlás ellen a gerinccsatornán, valamint a bekötéseken elhelyezett csappantyúkkal 
lehet védekezni. Természetesen csak az egyesített rendszer (CS1-0-0 ág) esetén van erre 
szükség.  

Az esetleges olajszennyeződések eltávolítását a terv szerint kell végrehajtani  

A CS-1-0-0 j. északi gerinccsatorna 24.25 m DN500 KG-PVC, 26.20 m DN400 KG-PVC, 37.00 
m DN315 KG-PVC, 68.30 m DN200 KG-PVC egyesített rendszerű csatornából épül.  

A CS-1-1-0 j. északi mellékcsatorna 32.48 m DN300 KG-PVC, 44.40 m DN250 KG-PVC, 48.00 
m DN200 KG-PVC egyesített rendszerű csatornából épül.  

A CS-1-2-0 j. északi mellékcsatorna 41.00 m DN200 KG-PVC egyesített rendszerű 
csatornából épül.  
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A  záportározóba bevezetett északi vágány- ill. kitérő víztelenítő hálózat olajmentesítését egy 
központi olajszűrő műtárggyal lehet megoldani. Ennél a műtárgynál fontos szempont, hogy 

egyrészt iszapfogó térrel, másrészt megkerülő bypass ággal is rendelkezzen. Szemben a 
szelektív szűrés elvén működő szűrőszemes megoldással, ez a műtárgy a koleszcencia elvén 
működő szűrővel rendelkezik. A feltételeknek megfelelő, CE és ÉME engedélyekkel 
rendelkező műtárgyat kell beépíteni, ami az 5 mg/l határérték alá csökkenti a SZOE tartalmat. 
A tervező erre a célra a ACO COALISATOR (OLEOPASS) NG 8/80 BYPASS műtárgyat 
tervezte be, de ezzel műszakilag egyenértékű egyéb megoldás is elfogadható.   

  

Kialakítása a telepen kívül  

A szervizút végén tervezett kapunál a csatorna kettős iránytörés után – amire a Forgalmi 
utcából kanyarodó íves vágány, valamint a Fehérvári úti vágányok keresztezése miatt van 

szükség – a Fehérvári útra fordul ki. A Fehérvári úti szakasz a meglévő nyomvonaltól eltér, 
tehát tulajdonképpen itt a meglévő csatorna kiváltása szükséges. A kiváltásra az átmérő 
növekedés miatt van szükség (DN300 helyett DN500), az új nyomvonalra pedig azért, mert a 
meglévő csatorna közvetlen közelében gázvezeték található, így annak nyomvonalon való 
átépítése nem lehetséges. A Fehérvári útról a befogadóba - a Mezőkövesd utcai ϕ80 átmérőjű 
főgyűjtőre - csatlakozik a tervezett csatorna. Mivel a KÉ/2 jelű aknánál a Fehérvéri úti 
víztelenítő rendszert is át kell kötni az új csatornára, ezért itt DN500-ra bővül az átmérő. A 

Mezőkövesd úti csatornaakna és a telep régi, bontandó bekötése közötti DN600 beton 
csatorna összeköttetés megszüntetendő, az FCSM Zrt.-vel egyeztetettek szerint.  

  

Tekintettel arra, hogy a telep jelenlegi terhelésénél (107 l/s) többet az FCSM nem enged 
bevezetni a közcsatornába, ezért a csapadékvizek egy részét késleltető tározón keresztül kell 

a csatornahálózatba beengedni.   

2.2.2.3  Tervezett déli rendszer:  

Feladata:  

Csakis a tiszta –jellemzően tetővizek – illetve tisztított vizek déli irányba való továbbítására 
szolgál. Így elkerülhető, hogy az északi irányba vezető csatornán keresztül ez a vízmennyiség 

fölöslegesen terhelje az Albertfalvai, majd a Kelenföldi szivattyútelep szivattyúit, végső soron 
pedig a Központi szennyvíztisztító telep berendezéseit.  

A befogadója a tervezett rendszernek a jelenleg is útvíztelenítés célját szolgáló meglévő 
csapadékcsatorna rendszer. A meglévő rendszer egy szikkasztó árokba csatlakozik.   

Kialakítása  

A csarnok melletti vágánylefedés fűrészfogas kialakítású tetőszerkezete miatt minden pillérnél 

tetővíz levezetésre van szükség, így összefogó ereszcsatorna kialakítására nincsen 
lehetőség. Ezért a levezetett ereszcsatornákat kell egy – vágányzónán kívül vezetett – 
gyűjtővezetékkel összefogni és déli irányba vezetni. Az ismertetett gyűjtőcsatorna a csarnok 
déli irányban vezetett vizeit összegyűjtő másik csatornával egyesülve a Fehérvári útra megy 
ki és dél felé halad tovább, ahol a meglévő hálózat végaknájára csatlakozik.  

Fontos különbség a meglévő állapothoz képest, hogy a bevezetésben ismertetett déli oldali 
vágányvíztelenítő bekötések megszűntetésre kerülnek, az új vágány alatti szivárgó rendszer 
ugyanis a tervek szerint le lesz választva a déli rendszerről, helyette az északi – 
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szennyezettebb vizeket továbbító – csatornarendszerbe csatlakozik, így a meglévő 
szikkasztóárokba vezető rendszert nem terhelik tovább. A tervezett vágányvíztelenítési 
koncepció szerinti – a szikkasztó árokba vezető csatornában jelentkező – vízmennyiség 
csökkentésnek köszönhetően a tervezett új tetővíz bekötésekből érkező vízhozam 
összességében nem okoz jelentős mértékű változást a korábbi vízhozamhoz képest. A korábbi 
– esetlegesen kisebb mértékű szennyeződéseket tartalmazó – vágányvíztelenítő bekötések 

helyett tehát tiszta, szennyeződésmentes tetővíz bekötések érkeznek a szikkasztó árokba 
vezető csatornarendszerbe.  

A CS-2-0-0 j. déli gerinccsatorna 111.00 m DN315 KG-PVC, 52.00 m DN250 KG-PVC, 37.00 
m DN200 KG-PVC csapadék csatornából épül.  
A CS-2-1-0 j. déli mellékcsatorna 51.80 m DN200 KG-PVC csapadék csatornából épül.  

  

2.2.2.4  Tervezett középső rendszer 

Feladata:  

A rendszer feladata a Fehérvári úti villamospálya vizeinek elvezetése 211 m hosszon, továbbá 

a telepen épülő két rácsos folyókákba gravitáló vizek elvezetése. A középső rendszer 
továbbítja a Fehérvári úti közcsatornába a csapadékvizeket, mely az Albertfalvai, majd a 
Kelenföldi szivattyútelep szivattyúiba érkezik, végső befogadó a Központi szennyvíztisztító 
telep.  

  

Kialakítása  

Az épület belső területén a 2-3. villamos vágányok épületbejárata előtt egy 12 fm hosszú 
rácsos folyóka létesül, mely víznyelőn és egy rövid csatornaszakaszt követően az 1. vágány 
épületbejárata előtti épülő rövidebb 5-fm rácsos folyókába gravitál, innen egy másik víznyelőn 
keresztül a Fehérvári út külső vágányok között létesülő nagyméretű aknába folyik a 
csapadékvíz, ami a Fehérvári úti csatornába köt. A vágánykeresztezéseknél a csatornát KPE 

DN400 védőcsőben kell fektetni. A középső csatornarendszer teljes hossza 23.2 fm. A 
tervezett pályaszivárgó a vágányépítés szerint épül. A rácsos folyókák pontos méretét és 
kialakítását az épületgépész terv tartalmazza.  

  

2.2.2.5  Záportározó  

Tekintettel arra, hogy a telep jelenlegi terhelésénél (107 l/s) többet az FCSM nem enged 
bevezetni a közcsatornába, ezért a csapadékvizek egy részét tározóba kell összegyűjteni. A 
záportározó szükséges mérete a hidrológiai-hidraulikai méretezés alapján, 33 éves 
gyakoriságú csapadékra vonatkozóan 100 m3. A tervezett monolit vasbeton záportározó a 
jelenlegi kialakítás mellett 103,6 m3 térfogatú.   

A záportározó elhelyezhetősége a magas beépítettség miatt korlátozott volt, ezért szinte 
egyedüli lehetőségként a lakóépület, a forgalmi utca felé kiforduló vágányok és a 
csarnoképület által határolt területre került. A záportározó nem lóg be a vágányok alá és 2 
méter távolságra van a gáznyomás szabályozótól. Az alapterülete 74 m2.   

A záportározóba nagy részben (70%) tiszta tetővizek gyűlnek, ill. az északi belső területről 

kerülnek felszíni vizek bevezetésre, amely vizek olajfogón keresztül jutnak a tározóba. A 
tározóba 102,35 mBf. szinten, egy Ø30 PVC csövön keresztül ömlik be a víz. Az elfolyás 
101,48 mBf. folyásfenekű Ø20 csövön, gravitációs úton történik. A rendszer telítődése esetére 
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egy a 102,96 szinten elhelyezett vésztúlfolyót terveztünk, amely a csatorna hálózatra köt. A 
záportározó alakjával alkalmazkodnunk kellett a beépítési viszonyokhoz, így alakult ki a 
derékszögű trapéz alakú medence. A medence félig a parkoló alá, félig zöld felület alá esik a 
két részt kiemelt útszegély választja el. A parkolónál a tározó felső síkja fölé az úttervek szerinti 
aszfalt rétegrend kerül (~11 cm vastagságban). A zöld felületnél a növényzet miatt nagyobb 
takarást kellett hagynunk, így a tározó födémsíkja a kiemelt szegély vonalában leugrik 20 cm-

t. A medence párhuzamos oldalai 12,75 m és 4,86 m, a trapéz magassága 8,75 m. A medence 
lejtbeton nélküli magassága így 1,78 és 1,58 m. A lejtbeton vastagsága: 5-17 cm között 
változik és az egész medencében a kifolyás felé lejt (a merőleges falak mentén a lejtés 1%). 
A monolit vasbeton medence falai, födémei és alaplemeze egyaránt 30 cm vastagságúak, a 
födémet 2 helyen 30 cm átmérőjű vasbeton oszlop támasztja alá. A záportározó karbantartása 
érdekében két lebúvó nyílást terveztünk: egy B 125 kN teherbírású 1,0x1,0 méteres lebúvót a 

tározó zöldfelületben lévő sarkához, ill. egy D400 kN teherbírású fedlappal ellátott Ø80-as 
aknafedlapot a parkoló felőli sarokba.   

A záportározó oldalait és födémét 2 réteg bitumenes emulzióval kell szigetelni a magas talajvíz 
és a csapadékvíz hatásai ellen. A záportározó felúszás szempontjából biztonságos. A 
mértékadó talajvízszint a talajvizsgálati jelentés szerint 102,5 mBf.  

A záportározó szerkezeti elemeit méretezett egyedi vasalással kell ellátni, az oszlop-lemez 
kapcsolatoknál átszúródási vasalással. A lebúvó nyílásoknál bebetonozott acélhágcsókat kell 
a terv szerint elhelyezni.   

Anyagminőségek:  

szerkezeti beton: C30/37-XA2-XC4-XF4-24-S2 MSZ 4798:2004 

szerelőbeton: C8/10-XN-32-S1 MSZ 4798:2004 betonacél: 

B500B (B60.50)  

Betontakarás: minden oldalon: min. 4 cm.   

A záportározó általános tervét a 01-15.1-22-R-121/M1/ENG terv mutatja.   

  

2.2.3  Vízellátás  

2.2.3.1  Meglévő állapot  

A Forgalmi utcában a jelenleg meglévő vágánytengellyel nagyjából párhuzamosan, attól 
északi irányban két ivóvízvezeték halad: egy DN 300 KPE vezeték a vágánytengelytől ~8,1 m 

távolságban, ill. egy DN 200 mm átmérőjű ac. cső 3,5 m távolságban. Mindkét vezetéken a 
Fehérvári út vonalában egy-egy tűzcsap található. A DN 300 KPE cső a Forgalmi utcából két 
45°-os iránytörést követően a Fehérvári út mentén a telekhatártól ~15 m távolságban, azzal 
megközelítőleg párhuzamosan halad tovább. A telep vízellátása a Forgalmi utcai DN 200 ac. 
csőről csatlakozik le a lakóépület és az óvóhely között. A bekötés a vízművek nyilvántartása 
alapján, DN 25, a helyszínt felmérő geodéta adatszolgáltatása szerint DN 110 KPE bekötés.   

A terület a 20. Pesti alap nyomásövezetben helyezkedik el. A területet ellátó medence 
fenékszintje 137,92 mBf.  

A terven feltüntetett közművek helyszínrajzi, illetve magassági adatai csak tájékoztató 
jellegűek, azokat a kivitelezés megkezdése előtt minden esetben - a közművek 
üzemeltetőjének szakfelügyelete mellett - feltárással pontosítani szükséges!  
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2.2.3.2  Tervezett állapot  

A Forgalmi utcán és a Fehérvári úton átépülő vágányok és felsővezeték oszlopok miatt a 
Forgalmi utca alatti DN 200 ac. cső kiváltása 128,6 m hosszon szükséges. A DN 200 vezetéket 
a meglévő DN 300 KPE vezetékkel párhuzamosan, attól délre terveztük kiváltani, a Bükköny 
utcai DN 200 göv. anyagú csőtől a Fehérvári út – Mezőkövesd utca sarkán lévő iránytörésig, 
ahonnan a vezeték már KPE anyagú. A Fehérvári út alatt a tervezett vezetéket a meglévővel 
közel azonos nyomvonalon kitakarással terveztük. A meglévő vezeték kiszakaszolására a 

kiváltott szakasz két végén, attól 10-12m távolságra a meglévő vezetéken tolózárat kell 
létesíteni. A meglévő vezetéken a Fehérvári út - Forgalmi utca járdaszigetben egy föld feletti 
tűzcsap leágazás van, az átépítéssel ez is kiváltásra kerül. A tervezett vezeték a 
vágánykeresztezések alatt DN350 SN10000 ÜPE védőcsőbe kerül. A tervezett nyomvonal a 
Forgalmi utcai szakaszon kikerül egy meglévő, Ø80 cm átmérőjű védendő juharfát (2. 
csomópont). A fakivágásokat és növénytelepítéseket a 18. Fakivágási és növénytelepítési 

kötet tartalmazza.  
A DN 300 KPE cső kiváltása a Fehérvári út felőli villamosvágány ívének módosítása miatt 16 
m hosszon szükséges. A vezetékről leágazó föld feletti tűzcsap az átépülő villamosvágány 
vágányzónájába kerül, ezért azt is ki kell váltani. A vágánykeresztezésnél a meglévő 
védőcsövet DN500 SN10000 ÜPE védőcsővel meg kell hosszabbítani.   

A Fehérvári úton, az útpálya átépítés miatt az úttükör kiszedésével a DN300 KPE vezeték 
takarása minimálisan 49 cm lesz. Az útépítési földmunkák megkezdése előtt a Fővárosi 
Vízművek Zrt-től szakfelügyeletet kell kérni, a vízvezeték helyzetét kutatóárkokkal meg kell 
határozni. A DN 300 KPE cső kijelölt nyomvonala fölött, az útpályaszerkezet építésekor az 
úttükör kiszedését követően, a BVM „f.a.” Kft által gyártott (vagy ezzel egyenértékű) K-SZ előre 
gyártott vasbeton teherelosztó lemezt kell elhelyezni. A földmunka végzése alatt a vezetéket 

munkagéppel, járművel megterhelni nem szabad! A tömörítést – mind a földművön, mind a 
talajjavító rétegen - a vezeték felett fokozott óvatossággal szabad csak elvégezni.   

A kocsiszín vízbekötése kiváltásra kerül, a tervezett D90 KPE bekötés a vágánykeresztezés 
alatt DN250 SN10000 ÜPE védőcsőbe kerül. A vágánykeresztezés után új vízmérő akna épül. 
A Vízművek Zrt nyilatkozata alapján a vízmérő aknába két mérő beépítése szükséges, 

különválasztva a használati és az oltóvíz hálózatot. A vízóra aknától 2 db D90 KPE vezeték 
fut párhuzamosan a tervezett új csarnok és iroda épülethez. A használati víz bekötésre 
átkötésre kerül a lakóépület, és ellátja a tervezett új csarnok és iroda épületet. A bekötés 
oltóvíz ágán a meglévő lakóépület mellett egy külső tűzcsap létesül, és ellátja a tervezett épület 
belső oltóvíz hálózatát.  

Az épületgépész és a tűzvédelmi szakértő adatai szerint a tervezett létesítmény vízigényei:  

  Használati vízigény: 25,5 m3/d, csúcs 4 l/s  

 Belső oltóvíz igény: két tűzcsap egyidejű működését figyelembe véve 300 l/p  (5 l/s)  

Külső oltóvíz igény: 4500 l/p  (2 órán keresztül)  

A tervezett vízigény a Fővárosi Vízművek nyilatkozata szerint biztosítható a meglévő 
hálózatról. A tűzcsapok számát és helyét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Délbudai 
Kirendeltséggel egyeztettük.  

A tervezett gerincvezetékek közterületen kerültek megtervezésre. Az érintett ingatlanok: 

43564 hrsz. Forgalmi utca; 43118 hrsz., 43902 hrsz. Fehérvári út; 43566/2 hrsz., 43566/4 hrsz. 
Mezőkövesd utca; 43901 hrsz. BKV kocsiszín.  

  

A tervezett vízvezetékek PN16 nyomásfokozatú PE100 KPE csőből  kell építeni elektrofúziós 
hegesztett kötésekkel. A meglévő és a tervezett vezetékek WAGA Multi Joint húzásbiztos 
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összekötő idomokkal csatlakoznak. Az iránytörések KPE ívidomokból készülnek. Az 
villamosvágányok alatti részen a vezetékek védőcsőbe helyezendők. A védőcső – haszoncső 
közötti központosításra „FP” távtartó papucsokat kell elhelyezni. A védőcsővég lezárására 
PLITEC LINK SEAL vízzáró tömítőgyűrű felhelyezését javasoljuk. A megszűnő vezetékek 
elbontásra kerülnek.   

A kiváltási szakasz vonalvezetését a Helyszínrajz, mélységi vonalvezetését a Hosszszelvény 
tartalmazza. A hálózati csomópontok sorszámát a helyszínrajzon és hosszszelvényen 
ábrázoltuk. A Csomóponti vázlatokban tervezett szerelvények jegyzéke a 
Mennyiségszámításban található.  

A kivitelezés megkezdését az érintett közmű üzemeltetőknek be kell jelenteni. A 

közműnyilatkozatoknak megfelelően gondoskodni kell a közművek feltárásáról, építés közbeni 
védelméről, a közmű szakfelügyelet megrendeléséről. Az üzemeltetők nyilatkozataiban adott 
előírásokat maradéktalanul be kell tartani. A kiviteli tervben előírt kutatóárkok nyitása, 
közművek kibiztosítása, szakfelügyelet megrendelése, védőszerkezetek elhelyezése teendőin 
kívül az üzemeltetők nyilatkozataiban adott előírásokat maradéktalanul be kell tartani.  

A tervezett vezetékek vízszintes és magassági kitűzése a koordináta lista, a helyszínrajz, 
hossz-szelvény és a keresztszelvény alapján végezhető el. A kitűzés után a nyomvonalba eső 
közműveket kutatóárkokkal fel kell tárni. A munkaárkok kiemelésénél a közműkeresztezések 
2,0-2,0 m-es sávjában csak kézi földmunka végezhető.  

A terven feltüntetett közművek helyszínrajzi, illetve magassági adatai tájékoztató jellegűek, 

azokat a kivitelezés megkezdése előtt minden esetben - a közművek üzemeltetőjének 
szakfelügyelete mellett - feltárással pontosítani szükséges!  

A tervezett vezetékeket zártsorú dúcolás védelme mellett kell megépíteni. A KPE csöveket 
bányahomok ágyazatba kell rakni, az ágyazatot a cső alatt Trγ = 90%-ra, a cső mellett és 
fölötte 30cm-t kézi erővel Trγ = 85%-ra kell tömöríteni. A csőzóna fölött, az árokba visszatöltött 

földet 20 cm-es terítési rétegekkel Trγ = 90%-ra, a burkolat alatti 50cm-t pedig fagyálló 
homokos kavicsból 95%-ra tömörítve kell visszatölteni. A tömörítéshez legkedvezőbb 
víztartalom az 5-8 %.  

A meglévő közművezetékek helyén csak kézi erővel lehet dolgozni és a feltárt vezetékek 
megvédéséről gondoskodni kell. Az esetleges daruzásnál, munkagépek kinyúlásainál a 

keresztező felsővezetékekre és légkábelekre figyelni kell. A meglévő oszlopokat - az 1,0 mnél 
közelebb eső munkaárok esetén – szükség szerint kifeszítéssel biztosítani kell.  

Az elkészült vezetékeket vízszintes és magassági értelemben be kell mérni. A vezetéket oly 
mértékben kell fertőtleníteni, hogy üzembe helyezés után a víz minősége kifogástalan legyen. 
A vezetékek és a műtárgyak építési és szerelési munkáinak befejezését követően a rendszer 

kipróbálásra kerül. A nyomóvezeték átvételének feltétele a nyomáspróba, melynek értéke az 
üzemi nyomás 1,5-szerese+1 bar (10x1,5+1=16 bar). Az elkészült vezeték nyomáspróbáját és 
csírátlanítását az MSZ 10-131/3-87 szabvány szerint kell végrehajtani és arról jegyzőkönyvet 
is fel kell venni. A vizsgálati jegyzőkönyv az átadás-átvételi eljárásának tárgya.  

  

  

2.2.4  Gázellátás  

2.2.4.1  Meglévő állapot  
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A BKK. kocsiszín gázellátása a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Fehérvári úti nagy 
középnyomású (6 bar) földgázvezetékéről DN 80 acél leágazáson keresztül történik.   

A kocsiszín a mellett lévő lakóépület gázellátása a BÜFÉ épület mögött kialakított KÖGÁZ 10 
nyomásszabályzón keresztül biztosított. A DN 50 acél gázvezeték a BÜFÉ külső falára 
szerelve került megépítésre, a lakóépületig a terep fölött konzolon vezetve.  

A lakóépület falán DN 50 acél vezeték van szerelve az épület kapujáig.  

1992-ben a meglévő 6 bar vezetékről az üzem területén a DN 80acél vezetéket megfúrva DN 
50 acél leágazás került kiépítésre, önálló tartóoszlopra szerelve (a terep fölött) a gázfogadóig. 
A gáz nyomásszabályozó (KÖGÁZ K 100 típusú). Innét kerül ellátásra DN 100 acél 

kisnyomású vezetéken keresztül a meglévő üzemcsarnok.  

  
2.2.4.2  Tervezett állapot  

  

A meglévő I. és II. sz. csarnokok elbontását követően egy teljesen új javító és karbantartó 
funkciót is ellátó csarnok kerül megépítésre. A meglévő III.sz. csarnok megmarad. Az új 
épületben a telep kapacitása az új javítási, és karbantartási technológiával meg fog felelni a 
meg növekedett szerelvénypark tárolási és karbantartási igényeinek. A tervezett állapot szerint 

a telep hátsó részén találhatóak külső tároló vágányok. A telepen a teljes vágányhálózat átépül 
vagy felújításra kerül.  

A Fehérvári úton lévő dn 160 PE 6 bar gázvezetékről DN 80 acél 6 bar leágazást  kell építeni 
a telepen belüli tervezett út alatt vezetve a tervezett nyomásszabályzóig.  

A bemenő ág dn 32 PE, a kijövő kisnyomású ág DN 100, amely felbővül dn 200 PE-re.  

A tervezett nyomásszabályzót a telepítési és alapozási terv szerint kell megépíteni.  

A tervezett kocsiszín gázigénye: 185 Nm3/h   

  

A tervezett és megmaradó létesítmény Fővárosi Gázművek Földgázelosztási Kft. nyilatkozata 
szerint a XI. ker. Fehérvári úti dn 160 PE 6 bar gázvezetékről, a Budafoki kocsiszín területén 
elhelyezendő gáznyomásszabályozón keresztül  kell ellátni. Tervezés közben megváltozott a 
gázigény 135 Nm3/h-ról 185 Nm3/h –ra, ezért új közműnyilatkozatot kértünk FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft.-től. (1. sz. melléklet) A jelenlegi gáz fogyasztás.142 Nm3/h.   

A tervezett nyomásszabályzó Fiorentini Hungary Kft. ajánlata szerint:  

Lemezszekrényes gáznyomásszabályozó állomás:   

lábon álló szekrény /tipus: GRD5121/MF100  

• Tervezési nyomás: 10 bar  

• Max.teljesítmény.185 Nm3/h  

• Bemenő nyomás: 3,0-6,0 bar  

• Kimenő nyomás: 0,1 bar  

A tervezett nyomásszabályzót a rendelkezésünkre álló hely függvényében az MSz 11414/5 82 
szabvány szerint helyeztük el  
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A tervezett új csarnok épülethez dn 160 PE, a megmaradó csarnokhoz pedig dn 32 PE 
bekötést kell létesíteni fali felállással. Erről a vezetékről ágazik le szintén dn  32 PE vezeték, 
mely a Festő konténer ellátását biztosítja.  A megmaradó lakóépületet dn 63 PE vezetékkel  
kell ellátni falon vezetve.  

  

A tervezett kisnyomású elosztóvezetékek anyaga:  

• MSZ_EN 1555-2:2011 dn200 PE 100/G SDR 17,6  

• MSZ_EN 1555-2:2011 dn160 PE 100/G SDR 17,6  

A tervezett 6 bar nagyközépnyomású elosztóvezetékek anyaga:  

 DN 80 MSZ-EN 10208-2-L245 NB acél vezeték  MSZ EN 10288 szerinti gyári polietilén 
szigeteléssel, +3mm üvegszál erősítésű műgyanta szigetelés  

  
Az elektromos kábel keresztezéseknél a tervezett gázvezetéket LPE burokcsőbe kell helyezni.  

Az alkalmazott karimák DIN 2633 és MSZ EN 1092-1 szabvány szerintiek.   

Acélcsövek hegesztése a Főgáz Földgázelosztási 

technológiai utasítása szerint végzendő.   

Kft.  FG-III-B-21-TU004-M1-2014  

PE csövek hegesztése a Főgáz Földgázelosztási 
technológiai utasítása szerint végzendő.   

  

2.2.4.3  Felhagyott gázvezetékek  

  

Kft.  FG-III-B-21-TU005-M1-2014  

A tervezett gázvezeték munkaárkába kerülő kiváltandó gázvezetékek eltávolítandók.  

Az elosztóvezetékeket és a leágazókat egy időben kell gáztalanítani a FG-IV-B21-MU0032007 
Gázmentesítés c. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. műveleti utasítása szerint.  

A vezeték tisztítása során be kell tartani a vonatkozó utasítás előírásait is.  

  

2.2.4.4  Aktív korrózióvédelem  

  

A tervezett nyomásszabályozó a lakóépület mellett kell elhelyezni, kb. 75 m, DN 80 a. 6 bar 
üzemi nyomású acélcső csatlakozással. A tervezett csővezeték a lakóépület közelsége miatti 
biztonsági övezet csökkentése miatt, kb. 50 m hosszon dn 160 PE védőcsőben fog üzemelni, 
továbbá a közterületen is 14 m hosszon szintén dn 160 PE védőcsőbe kerül. Előzőek alapján 
az aktív korrózióvédelmet csak a fennmaradt, védőcső nélküli szakaszokra lehet megoldani, 
melyhez magnézium anódos védelem szükséges.  

  

Tekintettel arra, hogy a betervezett védőcsövek PE anyagúak, fontos kihangsúlyoznunk, hogy 
a védőcső végeknél a gyűrűs tereket igen gondosan, hermetikusan el kell szigetelni Link Seal 
tömítőgyűrűkkel és gumiharangokkal, ugyanis, amennyiben a talajvíz beszivárog a gyűrűs 
térbe, menthetetlen az acélcső korróziós lyukadása!  
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Az Mg2 környezetében található kábelkeresztezésnél a Siemens Trafficom kábelre 1-1 m-rel 
túlnyúló dn 160 PE félbevágott burokcső húzandó.  

A tervezett DN 80 a. vezetékre a betervezetteken túl minden további védőcső beépítése 
kerülendő!  

A tervezett acélcsövek teljes értékű aktív korrózióvédelmét egy potenciál mérőszekrény és 3 
db. Mg anód-tömb telepítésével kell megoldani. A nyomásszabályzónál kell még egy S1 
szigetelő karimát beépíteni a 6 bar csővezetékbe, hogy a lemezszekrényes nyom. szab. 
földelése ne szívja el az aktív védelmet. Az Mg1 és Mg2 anódokat a telepítendő P1 potenciál 
mérőszekrénybe kell bekötni MCV 10 mm2 kábelekkel, míg az Mg3-nál közvetlen csőkötést 
kell alkalmazni. Így ellenőrizhetővé válik a szigetelt, talajban lévő 6 bar csővezeték potenciálja.  

  

  

2.2.5  10kV-os és 0,4kV-os kábelek  

A kocsiszín területén elbontásra kerülő épületek villamos energia ellátása az ELMŰ Nyrt. 
hálózatáról 0,4kV-os földkábellel van jelenleg biztosítva. A kábel a Bükköny utcában található 
3050/10-1 sz. 10/0,4kV-os transzformátorból indul. A kábelt teljes nyomvonalában el kell 
bontani.   

Az új épületekhez, az áramátalakítóhoz és a felújított III. csarnokhoz a tervek szerint kell az új 

hálózatokat kiépíteni.  

A Fehérvári úton történő út- ill. villamospálya rekonstrukció miatti pályaszerkezet csere nem 
lesz olyan mélységű, hogy emiatt az utat keresztező 10kV-os, ill. 0,4kV-os kábeleket ki kelljen 
váltani. Azonban feltárás során meg kell győződni arról, hogy a keresztező kábelek mechanikai 
védelme (védőcső) megfelelő állapotban van-e (sérülésmentes, teljes hosszában folytonos), 

valamint a kivitelezési munkák során gondoskodni kell azok állapotának megóvásáról. A nem 
megfelelő állapotú védőcsövet a kábelekről el kell távolítani és új mechanikai védelemmel kell 
ellátni azokat (célszerűen Univolt KSHR utólag szerelhető kábelvédő csövek alkalmazásával). 
A munkálatok kizárólag az ELMŰ Hálózati Kft.  

szakfelügyelete mellett végezhetők el.  

2.2.5.1  Általános előírások  

A kábelbontásokat, védelembe helyezéseket az ELMŰ Hálózati Kft. (mint Üzemeltető) és a 
BKK Zrt. (mint Beruházó) között létrejött együttműködési megállapodás és a rendelkezésre 
álló kiviteli tervek alapján szükséges elvégezni.   

A kivitelezés a Mérnök által átadott munkaterületen kezdhető meg, a Mérnök által az átadási 
eljárás során tett észrevételek figyelembevételével.   

Feszültség alatt lévő kábelen munkát végezni tilos, a feszültségmentesítését az ELMŰ 
Hálózati Kft. üzemirányításával egyeztetni kell.   

A nyomvonal által érintett létesítmények üzemeltetőit – esetlegesen a hatóságokat a 
munkálatok megkezdése előtt értesíteni kell, a szakfelügyeleteket meg kell rendelni. A 
keresztező és párhuzamos közművek biztonságos felfüggesztéséről, üzembiztonságáról, 
sértetlenségéről folyamatosan gondoskodni kell. A közmű-keresztezéseknél és 
megközelítéseknél az MSZ 7487:1979; 1980 és az MSZ 13207:2000 szabvány előírásait kell 
betartani. A közművezetékek adatai – a közmű-nyilvántartási adatok hiányosságai miatt – 

általában tájékoztató jellegűek, ezért azok közelében csak igen óvatos kézi földmunka 
végezhető. A közműhelyzetnek a dokumentációtól való lényeges eltérése, vagy más egyéb 
akadályoztatás esetén értesíteni kell a közműtulajdonost és a Mérnököt.  
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Bárminemű tervváltoztatáshoz a Tervező és az ELMŰ Hálózati Kft. együttes hozzájárulása 
szükséges. A létesítés során, amennyiben a tervhez képest eltérés, nyomvonalváltozás 
történik, azt a terven jelölni és indokolni kell.   

2.2.5.2  A Vállalkozó feladatkörébe tartozik:  

 A Megrendelő és az ELMŰ Hálózati Kft. közötti TMÁ megállapodás létrehozásának 
koordinálása, elősegítése  

 A Vállalkozónak, ill. a Megrendelőnek egy szándéknyilatkozatban nyilatkoznia kell 
arról, hogy az elkészítendő produktum az Áramszolgáltató tulajdonába kell, hogy 
kerüljön ún. térítésmentes átadás-átvétel formájában, továbbá, hogy a kivitelezés 

költségét vállalja. Ezen megállapodás megkötésének koordinálása, elősegítése.  

 Az összes engedély megszerzése az ELMŰ Hálózati Kft. előírásai alapján 
elkészített kiviteli tervek alapján, a törvényben és vonatkozó rendeleteiben  

meghatározott műszaki dokumentációk benyújtásával. Az összes szükséges kiviteli 

és technológiai terv elkészítése;  

 Kezelői, üzemeltetői hozzájárulások beszerzése, közműegyeztetések lefolytatása;   

  

  

2.2.6  Közvilágítás  

  

2.2.6.1  A létesítés általános előírásai  

A hálózat kiváltásokat a BDK Kft. (mint Üzemeltető) és BKK Zrt. (mint Beruházó) között létrejött 
együttműködési megállapodás és a rendelkezésre álló kiviteli tervek alapján szükséges 
elvégezni.   

A kivitelezés a Mérnök által átadott munkaterületen kezdhető meg, a Mérnök által az átadási 
eljárás során tett észrevételek figyelembevételével.   

A szállított villamos berendezéseknek és készülékeknek meg kell felelniük a gyártmányra előírt 
minőségbiztosítási, munkavédelmi minősítés és villamos biztonsági követelményeknek és 
magyar nemzeti szabványok követelményeinek. A szabvánnyal nem szabályozott (pl. import) 
termékeknek ÉMI, MEE vagy MEEI alkalmassági bizonylattal kell rendelkezniük. A megfelelő 
minőséget a vállalkozónak gyártói műbizonylattal igazolnia kell.   

A vállalkozónak a kábelek, a vezetékek kiváltásainak ütemezésére, feszültségmentesítésre 
részletes organizációs tervet kell készítenie. A feszültségmentesítéseket, illetve a be- vagy 
visszakapcsolást kellő időben be kell jelentenie a Mérnöknek és az Áramszolgáltatónak.  A 
 kiváltásokat  a  BDK  Kft.  üzemirányításával  egyeztetni  kell.  A 
 hálózat feszültségmentesítését, és annak időtartamát a BDK Kft. határozza meg.  

Meglévő villamos berendezéseken végzett munkáknál – a feszültségmentesítéseken 
túlmenően – az érintett közművek (víz, gáz, csatorna, hírközlés stb.) kezelőitől szakfelügyelet 
kirendelését kell megrendelni.   

Közművek közelében – előzetes engedély nélkül – gépi földmunka nem végezhető (árokásás, 

védőcsőfektetés, oszlopgödör fúrás stb.).   
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A földmunkák (kábelárok, aknák, stb.) megkezdése előtt – ha nem áll rendelkezésre hitelt 
érdemlő helyszínrajz – kutatógödrök ásásával meg kell győződni a meglévő közművek 
elhelyezkedéséről.   

Az útpályák alatt a kábelvédőcsövek elhelyezése az útépítéssel egyidőben, vagy azt 
megelőzően, a vonatkozó szabványoknak és rajzoknak, valamint a kezelői hozzájárulásnak 

megfelelően végzendő. A keresztező és párhuzamos közművek biztonságos 
felfüggesztéséről, üzembiztonságáról, sértetlenségéről a kiváltás készítése során 
folyamatosan gondoskodni kell. A kiváltások elkészülése után a munkaterület rekultivációjáról 
is gondoskodni kell. A munkagödrökbe törmelék, szerves anyag, szennyezett föld, stb. nem 
tölthető vissza, ha a kitermelt talaj ilyen, akkor talaj cserét kell végrehajtani.   

A bontásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel kell végezni, a bontott anyagok további 
felhasználásáról a helyszínen a Mérnök és a tulajdonos rendelkezik, a felvett bontási 
jegyzőkönyv szerint. A fel nem használható vagy veszélyesnek minősülő anyagok 
elszállításáról a befogadó helyekre, a vállalkozó köteles gondoskodni. A bontott anyagok 
lerakását a Mérnök felé igazolnia kell.  
Bárminemű tervváltoztatáshoz a Tervező és az BDK Kft. együttes hozzájárulása szükséges. 

A létesítés során, amennyiben a tervhez képest eltérés, nyomvonalváltozás történik, azt a 
terven jelölni és indokolni kell. A Kivitelezőnek a munkavégzés során építési naplót kell 
vezetnie.  

A nyomvonal által érintett létesítmények üzemeltetőit – esetlegesen a hatóságokat is – az 
engedélyeken feltüntetett idők betartása mellett, a munkálatok megkezdése előtt értesíteni 

kell, szükség esetén pedig a szakfelügyeleteket meg kell rendelni. A szakfelügyelet kérése a 
tervezett 10 kV-os kábel fektetésekor, és a megszűnő kábelek kitermelésekor is szükséges, 
ill. ennek eldöntése a szakfelügyeletet biztosító cég hatáskörébe tartozik.  

A létesítés során kizárólag betervezett, szabványos és bevizsgált anyagok használhatók fel. 
A kábelek összekötő karmantyúit kizárólag olyan szakmunkás szerelheti, aki e szerelvények 

szerelésére kiképzést nyert.  

A munkahelyeket esőtől, nedvességtől, portól védeni kell. Biztosítani kell, hogy az összekötő 
karmantyúk szerelése rendezett környezetben legyen végezhető.  

A munkaterületen tárolt nagy értékű anyagok, eszközök, szerszámok, stb. őrzését biztosítani 

kell.  

A kábelfektetési és szerelési munkálatok befejezése után a BDK Kft. vonatkozó előírásai, 
valamint az MSZ 13207 sz. szabvány szerinti méréseket kell elvégezni, és próbaüzemet kell 
tartani.   

  

2.2.6.2  Általános érvényű előírások a kábelfektetésre  

A bontáskor a kábel feltárására egy kábel esetén 0,60 m széles árokkal, kettő vagy több kábel 
esetén 1,00 m széles árokkal kell számolni.  

A kábelt homokos kavics (max. 4 mm szemcseméretű) ágyazatra kell fektetni, ez biztosítja a 
legjobb hőátadási viszonyokat. A kábel alatti ágyazó réteg minimum 10 cm vastagságú legyen, 
míg a kábel felett szintén min. 10 cm homokos kavicsot kell visszatölteni.   

Kábelek két sorban történő elhelyezése esetén a kábel alatti ágyazó réteg minimum 10 cm, 
míg az alsó kábelsor felett 20 cm homokos kavicságyazat, a felső kábelsor felett szintén min. 

10 cm homokos kavicsot kell visszatölteni A kábelsorok közé – az alsó kábelsor felett - kábel 
fedőtéglát kell elhelyezni mechanikai védelemként, és a fedőtéglára kábeljelző szalagot kell 
fektetni.  
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1,30 m – nél mélyebb árkot dúcolni kell.   

A kábelek fölött 20 cm távolságra „A” jelű kábeltéglát kell elhelyezni, mechanikai védelemként.   

A kábeltégla felett ugyancsak 20 cm távolságra sárga színű műanyag szalagot kell lefektetni, 

amit piros „Erősáramú kábel” felirattal kell ellátni. A kábelárokba visszatöltött talajt is 

tömöríteni szükséges.   

Az útkereszteződésnél a kábelek védelmére 110 mm PVC-KG csövet kell elhelyezni, a 

keresztezéseknél tartalék védőcsöveket kell elhelyezni.   

A tervezett vágányok alatt a védőcső az Üzemeltetővel történt egyeztetés alapján acélcső, 

amelybe KPE típusú béléscsövet kell behúzni. A tervezett védőcső végeit egykomponensű 

poliuretán habban tömíteni szükséges a kábel behúzása után. A tartalék cső végei is tömítendők.   

  
2.2.6.3  Közművek keresztezése  

A közmű-keresztezéseknél és megközelítéseknél az MSZ 7487:1979; 1980 és az MSZ 

13207:2000 szabvány előírásai a meghatározók. A közműtulajdonosokat értesíteni kell a 
munka megkezdéséről és velük kapcsolatban az egyeztetési jegyzőkönyvek szerint kell eljárni.   

A közművezetékek adatai – a közműnyilvántartási adatok hiányosságai miatt – általában 
tájékoztató jellegűek, ezért azok közelében csak igen óvatos kézi földmunka végezhető. 
Különösen vonatkozik ez a felszíni jelekből nem látható vezetékek nyomvonalára, pl. 

elektromos kábel, távközlési kábel, a vízvezeték, gázvezeték és ezek épületbekötései. A 
valóságos közműhelyzetről – a nyomvonal kijelölését megelőzően – kutatóárok ásásával kell 
meggyőződni. A munkaterület jellegétől, a helyi adottságoktól és a közművek számától 
függően 20-50 m-ként kutatóárkokat kell ásni. A közműhelyzetnek a dokumentációtól való 
lényeges eltérése, vagy más egyéb akadályoztatás esetén értesíteni kell a közműtulajdonost 
és a Mérnököt.   

A közműkeresztezésekre és megközelítésekre a közművek üzemeltetőinek – az egyeztetések 
alkalmával előírt – előírásai az irányadóak, amelyet az építés során szigorúan be kell tartani!   

Erősáramú hálózatok közelében a munkálatokat az MSZ HD 60364, MSZ 13207 és az MSZ 
1610 szabványsorozatok előírásainak betartásával kell végezni. Az érintett erősáramú 

hálózat(ok) feszültségmentesítését az áramszolgáltatónál kell megrendelni. Erősáramú 
kábelekkel, közművekkel – a nyilvántartások hiányosságai miatt – olyan területen is számolni 
kell, ahol azt a dokumentáció nem jelöli.  

  

2.2.6.4  Közmű- és kábelsérülések elkerülése  

A kábelek és alépítmények építési munkáit az esetlegesen üzemelő egyéb közművek 
közelsége miatt különös gondossággal kell végezni.  

Keresztezések esetén, az egyéb kábelek, közművek üzembiztonsága és a sérülések 

elkerülése érdekében, a kábelek nyomvonalától 2-2 m-en belül géppel nem végezhető 
földmunka.  

A fektetett kábelek feltárását a jelzőszalag megjelenése után, vagy 40 cm mélységen túl, 
csákányozással vagy gépi munkával végezni tilos.  
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2.2.6.5  A Vállalkozó feladatai  

• Az összes szükséges kiviteli és technológiai terv elkészítése;   

• Kezelői, üzemeltetői hozzájárulások beszerzése, közműegyeztetések lefolytatása;   

• A szükséges kártalanítások elvégzése  

• Kivitelezni kizárólag csak a BDK Kft. által elfogadott anyagok felhasználásával lehet.  

  

  

2.2.7  Távközlés  

Budafok kocsiszín és a környezetében (Fehérvári út – Kitérő út térsége) lévő területen több 
távközlési szolgáltató alépítménye is megtalálható, melyeket a kocsiszín átépítése előtt 
biztonságba kell helyezni, illetve ki kell váltani!   

A Budafok kocsiszín átépítése az alábbi távközlési szolgáltatók hálózatait érinti:  

 Magyar Telekom Nyrt.,  

 Antenna Hungária Zrt.,  

 Digi Kft.,  

 Novotron Zrt,  

 INVITEL Távközlési Zrt. és   

 Nokia Siemens Networks (NSN) TraffiCOM Kft.  

A távközlési szolgáltatók különböző módon érintettek, ezért a hálózatuk kiváltására, 
átépítésére vagy biztonságba helyezésére önálló tervek készültek. Két kiterjedt hálózat 
(Magyar Telekom Nyrt. és Nokia Siemens Networks (NSN) TraffiCOM Kft.) mellett a Novotron 
Zrt. és a Digi Kft. is saját tulajdonú hálózattal rendelkezik, míg az INVITEL Távközlési Zrt. és 
az Antenna Hungária Zrt. kábelei a Magyar Telekom Nyrt. alépítményében találhatók. A 
kocsiszín területén gyengeáramú hálózatok részére új alépítményt kell kialakítani a távközlési 

szakági tervek szerint (lásd 1. számú melléklet Alaptervek felsorolása.). A szükséges 
ideiglenes kiváltási terveket a kivitelezőnek kell elkészíttetnie.  

2.2.7.1  Magyar Telekom hálózat  

A Magyar Telekom hálózatának átépítését a Magyar Telekom által készíttetett dokumentáció 
alapján, kizárólag a Magyar Telekom által minősített vállalkozó végezheti!   

A Magyar Telekom Nyrt hálózat kiváltásával kapcsolatban az egyeztetéseket a Magyar 
Telekom Nyrt Hálózat Fejlesztési Igazgatóság, Budapesti Tervezési osztályával (1073 

Budapest Dob utca 76.) kell lefolytatni.  

Föld feletti hálózat: MT tulajdonú föld feletti hálózat a területen nem található.   

Földalatti hálózat: földalatti hálózat a Forgalmi utcában és a Fehérvári úton is üzemel, mindkét 
helyszínen nagy nyílásszámú alépítmény található. A Forgalmi utcai kiváltást jellemzően 

burkolatlan területen, meglévő megszakítók között kell kialakítani, cca. 125,00 méter hosszan.   

A kiváltás során át kell építeni a Kocsiszín területén lévő lakóépületet ellátó csőhálózatot is.  
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A Fehérvári úti átépítés a kocsiszín déli részén, a kihúzó vágány térségében szükséges. Az 
építés itt is jellemzően zöldterületen történik, azonban a jelenlegi villamosvágányok 
keresztezését fúrással kell megoldani.  

Az érintett alépítményekben nagy keresztmetszetű réz erű, valamint kisebb és nagyobb 
szálszámú optikai kábelek is megtalálhatók, melyeket az új alépítmény megépítése után ki kell 

váltani!  

2.2.7.2  Novotron Informatikai Zrt hálózat  

A Magyar Telekom alépítményébe az elmúlt időszakban több távközlési szolgáltató kábele is 
behúzásra került, így a Novotron Informatikai Zrt kábelei is.  

A Novotron Zrt. kábelei a Fehérvári úti átépítésnél érintettek. A Magyar Telekom Nyrt. előírása 
alapján, a kiváltásra kerülő kábelt az új, Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú alépítménybe nem 
lehet visszahúzni, illetve a kiváltással nem érintett szakaszon munkavégzés nem történhet, 

ezért a Novotron részére a Telekom hálózatával párhuzamosan új alépítményt kell építeni.   

A csöveket a meglévő megszakítókba kell becsatlakoztatni, a villamos vágány 
keresztezésénél pedig önálló megszakítót kell építeni.   

Ebbe kell becsatlakoztatni a Novotron Informatikai Zrt. telephelye irányába építendő 95,00 

méter hosszú alépítményt is. Az alépítményt az utak és a tervezett új vágányok 
keresztezésében mechanikai védelemmel (vasbeton védelem vagy acélcső) kell ellátni.  Az 
optikai kábelek kiváltását minimális üzemszünettel, forgalommentes időszakban kell 
elvégezni!  

A tervezett kihúzó vágány térségében építésre kerülő új kerítés a Novotron Zrt. egyik meglévő 

N1 típusú szekrénye közelében létesül.  

A kerítés kiépítése előtt a jelzett N1 szekrény, illetve a tervezett kerítés pontos helyzetét fel 
kell mérni, amennyiben az új kerítés nem ütközik a meglévő N1 szekrénnyel, a tervben 
szereplő – érintett – alépítmény kiváltás nem szükséges!  

A tervezett Fve kábel kiváltása során az új kábelt a meglévő, üres tartalékcsőbe kell behúzni, 
majd a kábel üzembe helyezése után, a régi/elbontott kábel kihúzását követően a szükséges 
védőcső tartalékként ismét rendelkezésre áll.  

2.2.7.3  Antenna Hungária Zrt hálózat  

A Magyar Telekom alépítményében található egy Novotron Informatikai Zrt/Antenna Hungária 

Zrt/ Invitel Zrt közös tulajdonú kábel, melynek szálai részben az Antenna Hungária Zrt., 
részben az Invitel Zrt. tulajdonában vannak.   

Ezt a 20 szálas monomódusú kábelt a Fehérvári úti szakaszon a Novotron Zrt. részére 
építendő alépítménybe kell kiváltani. A kábel kiváltását minimális üzemszünettel, 
forgalommentes időszakban kell elvégezni!  

A kábel kiváltása előtt minden érintettel egyeztetés szükséges, a tervezett munkálatokkal 
kapcsolatban!  

2.2.7.4  NSN TraffiCOM Kft hálózat  

A TraffiCom közterületen található réz erű kábelei 1939-1969 között épültek ki, ezek feltárása 

és biztonságba helyezése több helyen szükséges.   
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Kábel kiváltást csak a Forgalmi utcában kell végezni, itt a meglévő nyomvonal mellett egy KPE 
cső megépítése és a kocsiszín területén építendő alépítménybe csatlakozása szükséges. A 
Fehérvári úti szakaszon a kábelek mechanikai védelmét védőcső ráhelyezéssel és vasbeton 
védelemmel kell biztosítani.   

A TraffiCom által üzemeltetett optikai kábelek a Fehérvári úton, a felsővezeték tartó 

oszlopokon épültek ki, melyek közül a szakági tervekben szereplő módon egyes optikai 
kábelek megszüntetését, áthelyezését kell elvégezni, ezért a telefonközpont és a kötések 
közötti kábeleket ki kell váltani. Az új kábeleket a tervezett felsővezeték tartó oszlopokra kell 
elhelyezni.   

A Fehérvári út déli szakaszán lévő elágazó kötéstől két optikai kábel indul el. Ezen a szakaszon 

a bontásra kerülő oszlopok közelében építendők meg az új felsővezeték tartó oszlopok, így a 
meglévő kábeleket ezekre át kell helyezni.  

Az átterhelés után a felhagyott kábeleket el kell bontani.  

Az építés alatt a meglévő és üzemelő távközlési hálózatok védelmét biztosítani kell. A 

járdában, földsávban található alépítmények fektetési mélysége általában 0,4-1,0 méter 
közötti, így sem a csőhálózat, sem a megszakítók nem alkalmasak arra, hogy nehéz 
gépjárművek közlekedjenek felette, ezért ezeket az építés során meg kell védeni. Ez történhet 
a nyomvonal felett elhelyezett kazánlemezzel vagy más tehermentesítő megoldással.  

2.2.7.5  WiFi hálózat (Futár rendszer)  

A WiFi-s kialakítású Futár rendszer antennáit az épületek, csarnokok oldalfalán kell elhelyezni, 
az antennák és a berendezések közti összeköttetést réz erű kábelekkel kell megoldani.  

A csarnokok közötti berendezéseket és a telefonközpontot optikai kábellel kell összekötni. A 

kábeleket oldalfalon, álmennyezet felett, az épületek közötti átvezetést pedig a gyengeáramú 
hálózatok részére építendő alépítményben kell vezetni.  

2.2.7.6  További távközlési feladatok  

Jelen fejezethez továbbá azoknak a meglévő, adott tulajdonviszonyú és funkciójú kábeleknek 
és közműveknek a kiváltási-, áthelyezési-, vagy védelembe helyezési munkái is tartoznak, 
amelyek nyomvonaluk és/vagy kialakításuk miatt fizikai meglétükkel akadályoznák a terv 
szerinti kivitelezést, ezért a velük kapcsolatos munkák elvégzése a vágányzár idején a 
vágány/út bontási munkákat követően kell, hogy megtörténjen.  

A Vállalkozó tartozik a leendő földfelszín alatti munkaterületet a kivitelezést megelőző építési 
fázis(ok)ban teljes részletezettséggel feltárni, majd közműgenplantól való eltérés esetén 
egyeztetve a Mérnökkel és a vezeték Üzemeltetőjével elkészíteni a fellelt létesítmény kiváltási 
tervét és elkészíteni a kiváltást/védelembe helyezést. Az eltérésekből származó 
többletfeladatok a Vállalkozó kockázatát képezik.  

Ezt követően a kiváltási tervek jóváhagyatása a Mérnökkel a Vállalkozó feladata.  

A közművek, kábelek, kiváltási munkálatainál a szakfelügyelet megrendelése és biztosítása a 
Vállalkozó feladata.  

A kiváltási munkák során végzett burkolatbontási és földmunkák során a munkaterület 
környezetében levő, más közmű szolgáltatók kezelésében levő aknafedlapok épségét meg 
kell őrizni. Ezekre a fedlapokra törmelék, földet deponálni nem szabad. Csatornafedlapokat a 
helyükön kell tartani, a csatorna aknákba, víznyelőkbe föld, vagy építési törmelék nem 
kerülhet.  
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2.2.8  Egyéb feladatok, ideiglenes létesítmények  

A 4-es kötet Általános tételek táblázat tartalmaz „Egyéb feladatok” sort. Ezen a soron az 
alábbiakban leírt munkák elvégzésének költségeit kell szerepeltetni:  

 a munkaterületen levő fák lombkoronájának gallyazása a felsővezeték építés és a 
közvilágítás előírás szerinti értékének biztosítására  

 alapkő letétellel kapcsolatos költségek  

 PR céggel történő kapcsolattartás, valamint a PR feladatok részeként a Vállalkozóra 

háruló költségek,   

 FUTÁR projekt kültéri egységeinek esetleges áttelepítése (ideiglenes leszerelése 
és őrzése) miatti pótmunkák költségei, a kiépítés összhangjának megteremtése a 
tervvel,  

 ideiglenes létesítmények: a feladatok teljesítéséhez, a kivitelezői választott 

technológia alapján felmerülő szükséges létesítmények  

2.3  JÁRMŰFENNTARTÁSI TECHNOLÓGIA  

A Technológia terv (5. kötet, 06. technológia fejezet) tartalmazza a tervezett technológia és 

gépek, berendezések, leírását.  

A Technológia fejezet a tervezett kocsiszíni technológia részletes leírása mellett tartalmazza 
az érintett létesítmények tételes felsorolását, jellemzőit, a technológiai gépészeti 
berendezéseket, segédműhelyek, raktárok, tárolók leírását.   

A kocsiszínben jelenleg található karbantartási technológiai berendezések a jelenlegi és 
korábban üzemeltetett járműtípusokhoz igazodnak. Többségében elavult eszközök, az új 
járművek karbantartására nem alkalmasak.   

  

A kivitelezés során beépítendő technológiai berendezéseknek az alábbi főbb szempontoknak 
kell megfelelniük:  

 A teljes járműállomány kis és közepes szintű karbantartása, futójavítása 
elvégezhető legyen,  

 Külső gépi mosás, belső takarítás egy külön vágányon történhessen,  

 Folyamattechnológiai szempontból a járműcsarnok könnyen megközelíthető 
legyen, mind a belváros, mint a külső végállomások felöl,  

 Megközelítőleg  szalagszerű  járműtelepi  folyamattechnológia  legyen 
megvalósítható,  

 A járműállomány tárolása megoldható legyen.  

Az új Budafok villamos járműtelepet a jelenleg üzemelő telep helyén kell megépíteni, a régi 

technológiai berendezések részbeni felhasználásával. A telephely egy megközelítőleg 
háromszög alakú, tölcsér jellegű telken fekszik. A telephely méretének bővítése a szűk 
behatárolás miatt nem lehetséges.  
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2.3-1. táblázat Kocsiszín technológiai gépek, berendezések listája  

S.sz  Berendezés megnevezése  Telepítés helye  

Villamos 

teljesítmény 

[W]  
Feszültségnem  

Villamos 

egyidejűség  

Bruttó 
tömeg+A:N  

[kg]  

Sürített 
levegő  
[bar]  

Sürített 
levegő  
[l/min]  

Frissvíz 

[l/min]  
Méret  mennyiség  egység  Megjegyzés  

CSA RNOKOK --GÉPEK BERENDE ZÉSEK            

1  

Forgóváz mosó berendezés, 
Gőzborotva gázolajüzemű, 
nagyteljesítményű  

Kärcher HDS 1195  4SX ECO  

I. csarnok, 1. vágány  -  -  bármikor  -  -  -  -     1  db  
beszerzés és telepítés a Vállalkozó 

feladata  

2  Híddaru (Gép és Daru)  I. csarnok  10 000  3~  bármikor  -  -  -  -     1  db  
5 t teherbírás   (beszerzés és 

telepítés a Vállalkozó feladata)   

3  Járműemelő  I. csarnok, 1. vágány  4 × 2200  3~  
egyszerre 1  

emelőcsop, max.  
50.000 W  

   -  -  -     terv szerint     
BKV adja, Hywema FL/N6 típusú  

(telepítése a Vállalkozó feladata)   

4  Járműemelő  I. csarnok, 2. vágány  20 × 2500  3~     -  -  -     terv szerint     

Járműszállító szerzi be és telepíti, 20 

oszlop ( a hely előkészítése a 

Vállalkozó feladata)   

5  

Olajleeresztő, olajgyűjtő  

tartály mobil kerettel  min. 40 

liter   

I. csarnok                          4  db  
(beszerzés és telepítés a Vállalkozó 

feladata)  

6  Tetőszerelő pódium 1  I. csarnok  1 000  1~  bármikor  -  -  -  -     2  db  
2×58 m   (beszerzés és telepítés  

Vállalkozó feladata )  

7  
Hajtómű olaj feltöltő rendszer:  
- FLEXBIMEC 4960C  
olajpumpával és tartozékaival 

- Digitális töltőpisztoly az 

olajutántöltő rendszerhez 

Flexbimec MOD.2826, 

automata tömlőtartó dobbal  

I. csarnok, 1 , 3. vágány 

II. csarnok, 4. vágány  
-  -  bármikor  -  6-8  500  -  

pumpa:   2  db  

(beszerzés és telepítés a Vállalkozó 
feladata, csőhálózat az  

épületgépész tervben szerepel)  

8  pisztoly:  10  db  

9  
Oldalakna, billenthető 

járdával 3  (Gép és Daru)  
I. csarnok  14 400  3~  

egyszerre max. egy  

vágány, max 14.000  
W  

-  -  -  -     116  m  
(beszerzés és telepítés a Vállalkozó 

feladata)  

10  
Oldalakna, billenthető 

járdával 1  (Gép és Daru)  
II. csarnok, 4. vágány  14 400  3~  -  -  -  -     145  m  

(beszerzés és telepítés a Vállalkozó 

feladata)  

11  
Oldalakna, billenthető 

járdával 2  (Gép és Daru)  
II. csarnok, 5. vágány  14 400  3~  -  -  -  -     145  m  

(beszerzés és telepítés a Vállalkozó 

feladata)  

12  Homokfeltöltő rendszer  II. csarnok, 4.-5. vágány  6 000  3~  bármikor  

torony: 350kg  

6-8  5 000  -     

18  db  6 töltőtornyot, a hozzávaló továbbító 
hálózattal és a homoksilóval a  

Járműszállító a NEWTEK SÓLIDOS  

S.L. szállítón keresztül szerzi be és 

telepíti. A hely előkészítése, további, 

a  

 

      táphálózat: 

nincs benne  
    1  db  járműgyártó által szállítottal azonos, 

12 torony telepítése, a hozzá tartozó 

szállítórendszer kiépítése a 

kiegészítő beszerzéssekkel a 

Vállalkozó feladata.   

13  
Tetőszerelő pódium 2 

ellenkorláttal  
II. csarnok 4.-5. vágány között  2 500  1~  bármikor  -  -  -  -     1  db  

72 m   (beszerzés és telepítés a  

Vállalkozó feladata )  

14  Mozgópályás Demág-daru  II. csarnok, 4. vágány  1 200  3~  bármikor  -  -  -  -     1  db  
0,5 t teherbírás (beszerzés és 

telepítés a Vállalkozó feladata)  

15  Gépi járműmosó berendezés  II. csarnok, 6. vágány  30 000  3~  bármikor  6-8  500  100  5 200 ×  
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20 000  

1  

   

db  

   

Járműszállító szerzi be és telepíti ( a 

hely előkészítése a Vállalkozó 

feladata)   

16  
Technológiai szennyvízkezelő 

rendszer  
   10 000  3~  bármikor  3 200  -  -  30     terv szerint     

A járműmosóban (620 l/min) és a 
forgóvázmosóban keletkezett 
szennyvizet tisztítja . A  

berendezéseket a Járműgyártónak 

kell szállítania és telepítenie. (A 

terület előkészítése a Vállalkozó 

feladata)  

17  Desztillált-víz rendszer  II. csarnok, 6. vágány  -  -  bármikor  -  -  -  -     terv szerint     

(beszerzés és telepítés a 

Vállalkozó feladata, csőhálózat az 

épületgépész tervben szerepel)  

18  

Vízlágyító berendezés 
gyantatöltetes  24 literes 
digitális visszajelző 
műszerfejjel  
BWT-Christ Ministil P-24, 100  

l-es tartály  

mosó melletti raktársor                          1  db  
 (beszerzés és telepítés a 

Vállalkozó feladata)  

19  

Ablakmosó utántöltő 

rendszer adagolható 

töltöpisztollyal, falra 

szerelhető lapos tartállyal  

II. csarnok, 6. vágány  1 200  -  bármikor  -  -  -  -     1  db  

(beszerzés és telepítés a 

Vállalkozó feladata, csőhálózat az 

épületgépész tervben szerepel)  

20  
Léghálózat + pneumatikus 

előkészítő egységek  
Teljes csarnokban  -  -  bármikor  -  6  1 200  -     

épületgépészet 

terv szerint  
   

10 darab egyidejűleg működő kis 

kéziszerszámra méretezve ( 

beszerzés a Vállalkozó feladata 

)  

EGY ÉB GÉPEK, SZERSZÁMOK  

21  

Pneumatikus zsírzó, 8/400 
bar,  kerekeken gurítható, 
cserélhető 60l 
zsírzóhordóhoz, 2m tömlővel:  
PRESSOL  

I.-II. csarnok                          2  db  
 (beszerzés és telepítés a 

Vállalkozó feladata)  

22  

1,2 t szerszámasztal hidr. 

emelő  1-2. vágány                          2  db  

2 db hidraulikus emelőt a BKV adja,  

(az áttelepítés a Vállalkozó 

feladata)  

23  

mobil könnyűszerkezetes  

átjáró rámpa a vágányaknák 

fölé  

csarnokok                          8  db    (beszerzés a Vállalkozó feladata)  

24  

mobil kihúzható szalagkorlát 

munkavédelmi elkerítésekhez 

a szerelőaknák mellé.  

I. csarnok  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

160  m    (beszerzés  a Vállalkozó feladata)  

25  

Súrolókefe olajsár  

felszedéséhez Kärcher BRS 

40/1000 C, vagy Kärcher 

BDS 43/Duo C Adv  

csarnokok  1  db   (beszerzés a Vállalkozó feladata)  

26  

Takarítógép akkumulátoros, 
tiszta- és koszosvíztartályos, 
vízfelszívóval Kärcher BD 
700  
BAT, vagy Karcher BD  
80/120W  

csarnokok                          1  db   (beszerzés a Vállalkozó feladata)  

27  

Ipari porszívó min. 50 L 

tartállyal 230V, hosszú betáp 

kábellel, száraz-nedves 

Karcher NT55/1 TACT-TE  

csarnokok                          2  db  (beszerzés a Vállalkozó feladata)  
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28  mobil kompresszor  szerszámraktár                          1  db  A BKV biztosítja  

29  emelővillás dízel targonca   targoncatároló                          2  db  

 1 db 2,5 tonnás targoncát a BKV ad, 
1 db 1,8 tonnás homlokvillás dízel 
targonca  
(Toyota 02-8FDF18, max 
szél.:1070mm) beszerzése a  

Vállalkozó feladata  

30  Fényező Kabin  III. csarnok mellett  10 000  -  bármikor  -  6-8  3 000  -     1  db  

Saját kompresszor nélkül, telepi 

léghálózatról üzemeltetve, 

(beszerzés és telepítés a Vállalkozó 

feladata)  

31  

Festékszóró pisztoly 
felsőtartályos  
1,2-2 mm fejekkel, 3 bar, 

szabályozható 

levegőelőkészítő egység  

fényezőkabin                          3  db   (beszerzése a Vállalkozó feladata)   

32  Levegős ecset  fényezőkabin                          2  db   (beszerzése a Vállalkozó feladata)   

SEG ÉDMŰHELYEK   

33  
Elektronikai műhely 

berendezései  
műszerész műhely  7 200  3~  bármikor  -  -  200  -     terv szerint      (beszerzés a Vállalkozó feladata )  

34  
Fémmegmunkáló  

szalagfűrész  
forgácsoló műhely   1 500  3~  bármikor  690  -  -  -     1  db  

BKV adja (áttelepítés, a hely 

előkészítése a Vállalkozó feladata)   

35  Esztergagép E400-1000  forgácsoló műhely   4 600  3~  bármikor  1 850  -  -  -     1  db  
BKV adja (áttelepítés, a hely 

előkészítése a Vállalkozó feladata)   

36  Esztergagép E400-1500  forgácsoló műhely   4 600  3~  bármikor  2 000  -  -  -     1  db  
BKV adja (áttelepítés, a hely 

előkészítése a Vállalkozó feladata)   

37  

Marógép gépipari vertikális és 

horizontális fejjel, min. 

200x500 tárgyasztallal, 

géplámpával, 

szerszámtartozékokkal  

forgácsoló műhely   1 500  3~  bármikor  kb. 1800  -  -  -     1  db   (beszerzés a Vállalkozó feladata)  

38  CO hegesztőgép  hegesztő műhely   5 000  3~  bármikor  400  -  -  -     1  db  
BKV adja (áttelepítés, a hely 

előkészítése a Vállalkozó feladata)   

39  
CO vagy AWI, AFI hegesztő 

alumínium hegesztéshez   
hegesztő műhely                           1  db   (beszerzés a Vállalkozó feladata)  

40  Ívhegesztő gép 500 Amperes  hegesztő műhely   5 000  3~  bármikor  400  -  -  -     1  db  (beszerzés a Vállalkozó feladata )  

41  
Mobil füstgázelszívó 

hegesztéshez, szűrőbetétes   
hegesztő műhely                           1  db  

  (beszerzés és telepítés a 

Vállalkozó feladata)  

42  
Alkatrészmosó (Pure Solve 

Jumbo)  
lakatos műhely   -  -  bármikor  600  -  -  -  

1  

200×700×890  
1  db  

BKV adja (áttelepítés a Vállalkozó 

feladata)   

43  

Élhajlító - kézi - lv=3 mm, 

szögjelöléssel, munkavédelmi 

színezéssel a mozgó részek  

lakatos műhely   -  -  bármikor  1 800  -  -  -     1  db   (beszerzés a Vállalkozó feladata)  

44  

Karos táblalemezvágó olló 

min. 400 mm élhossz, 

reteszelhető  

lakatos műhely   2 200  3~  bármikor  1 750  -  -  -     1  db  (beszerzés a Vállalkozó feladata)  

45  Gépi lemezolló  lakatos műhely                           1  db  
BKV adja (áttelepítés, a hely 

előkészítése a Vállalkozó feladata)   

46  

Faipari mobil asztali 

kombinált gyalugép, 

munkaasztal szél. 260 mm  

karbantartó műhely                          1  db  (beszerzés a Vállalkozó feladata)  

47  
Faipari mobil asztali körfűrész 

munkaasztal szél. 260 mm  
karbantartó műhely                          1  db   (beszerzés a Vállalkozó feladata)  
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48  
Hidraulikus prés (Rodac 

TL520)  
TMK műhely   -  -  bármikor  250  -  -  -  

680×655×1  
562  1  db  

BKV adja (a hely előkészítése, a 

Vállalkozó feladata)   

49  

Gyorsdaraboló körfűrész 

fogazott tárcsás körfűrész, 

gépsatuval, géplámpával 

Thomas 350 Super Technics  

TMK műhely                          1  db  (beszerzés a Vállalkozó feladata)  

50  Oszlopos fúró  gépműhely                          1  db  
BKV adja (áttelepítés, a hely 

előkészítése a Vállalkozó feladata)   

51  
Egyéb kisgépek, szerszámok, 

bútorzat.   
segédműhelyek                           terv szerint     

Vállalkozó feladata. Műhelyek, 

raktárak berendezése a technológia 

terv szerint. Egyéb helyiségek építész 

terv szerint.   

52  
2,3 t kézi raklapemelő (béka)  
Toyota LHM-230  390. raktár                          2  db   (beszerzése a Vállalkozó feladata)  

53  Golyós kézi prés  lakatos műhely  -  -  bármikor  350  -  -  -     1  db  
BKV adja (áttelepítés, a hely 

előkészítése a Vállalkozó feladata)   

54  0,3 t négykerekű kézikocsi  

390. raktár forgalmi 

szolg. Gondnokság 

pályafenntartó műhely 

karbantartáshoz  

                        5  db  ( beszerzése a Vállalkozó feladata)  

55  

Állványos köszörű 
D=300, kétoldali kővel, 
tárgytartó asztallal, 
géplámpával, felhajtható  

védőüveggel, hűtőfolyadék  

tartállyal  

gépműhely lakatos 

műhely pályafenntartási 

műhely váltós műhely  

                        4  db  (beszerzése a Vállalkozó feladata)  

56  

Asztali köszörű falikonzollal 
vagy állvánnyal  
D=125 mm két oldali kővel, 
tárgytartó asztallal, felhajtható  

védőüveggel, géplámpával,  

hűtőfoly.tartállyal  

gépműhely 

lakatos műhely 

TMK műhely  

                        3  db   (beszerzése a Vállalkozó feladata)  

57  

Asztali fúró állvánnyal, min. 

13-as kulcsos tokmánnyal, 

állítható fordulatszám, 

gépsatuval, géplámpával  

gépműhely 
lakatos műhely  

pályafenntartási műhely 

TMK műhely váltós 

műhely  

                        5  db  (beszerzése a Vállalkozó feladata)  

58  
lakatos satu (120-150-200 

mm)  

gépműhely 

lakatos műhely 

TMK műhely  

                        9  db  
minden méretből 3-3 db,  (beszerzése 

a Vállalkozó feladata)  

59  Kovácssatu (60-80 mm)  hegesztő műhely                          4  db  
mindkét méretből 2-2 db,  

(beszerzése a Vállalkozó feladata)  

60  
Műszerész satu (szögbe 

forgatható 60-80-100 mm)  

műszerész műhely 

diagnosztikai műhely  
                        6  db  

minden méretből 2-2 db,  (beszerzése 

a Vállalkozó feladata)  

61  Asztalos szorító  karbantartó műhely                          10  db   (beszerzése a Vállalkozó feladata)  

62  

Forgácsoló nagygépek elé 

munkavédelmi taposórács 

fából, vagy műanyagból  

gépműhely                          6  db   (beszerzése a Vállalkozó feladata)  
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A technológia berendezések közül a CAF járműgyártó szállítja a járműemelőt, részben a 
homokfeltöltő berendezést, a kocsimosót, és a víztisztító berendezést. A BKV Zrt. biztosítja az I. 
csarnok I. vágányra telepítendő járműemelőt, a fémmegmunkáló szalagfűrészt, az 

esztergagépeket (E400-1000, E400-1500), kézi prést, alkatrész mosót, hidraulikus prést, élhajlító 
gépet, lemezvágó gépet a 2.2. 1 és 2. táblázatokban rögzítettek szerint.   

Vállalkozó feladata a szakági tervek szerint a gépek, technológiai berendezések szállítása, a 
helyszín előkészítése, helyszíni beépítése, üzembe helyezése a fenti táblázat szerint. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy a Vállalkozó által szállítandó technológiai berendezések között nagy értékű, 

speciális berendezések is találhatók, melyek beszerzése időigényes. Vállalkozó feladata az új 
csarnokokban, épületekben a technológiai gépek, berendezések elhelyezésének előkészítése 
(alapozás, kábelezés, energiaellátás, szükséges közműellátás) minden gép és berendezés 
esetében (függetlenül attól, hogy az adott berendezést ki biztosítja, illetve építi be).  

A gépek, berendezések előkészítésével kapcsolatos feladatokat a szerkezet és épületgépész 

tervek tartalmazzák, árazásuk is ezeknél a költségvetési tételeknél szükséges. A berendezés 
függő gépészeti csatlakozásokat a vállalkozónak figyelembe kell vennie.   

Ugyancsak Vállalkozó feladata az üzembe helyezésekkel kapcsolatos feladatok teljesítése 
(bizonylatolás, képzés, stb.) is, Csak az általa szállított berendezések esetében  

A csarnok épületek, segédműhelyek, raktárak technológiai funkcióját, a technológiai igényeket a 
technológia tervek tartalmazzák. A táblázatban feltüntetett gépek, berendezések egy részét a BKV, 
egy részét a CAF járműgyártója biztosítja, a többi gép, berendezés szállítása a Vállalkozó feladata. 
A műhelyek általános bútorzata (munkaasztal, székek, fogas, polcok) az építész kiírásban 
található, ezek beszerzése és szállítása is a Vállalkozó feladata.  

A segédműhelyek technológiai igényéhez a kisebb szerszámok, kisebb gépek, speciális bútorzat 
(satupad) beszerzése is a Vállalkozó feladata.   

2.4  VILLAMOS PÁLYA   

Az 05. kötet, 01 fejezet tartalmazza az elvégzendő vágányépítési munkák terveit. Vállalkozónak a 

kivitelezési munka során a tervekben foglaltakat, illetve a hatósági, szakhatósági engedélyekben 
leírtakat kell figyelembe vennie. A kivitelezési munkák során a kiadott szakági terveknek 
megfelelően kell elvégezni a vágányhálózat átépítését.  

2.4.1  Meglévő állapot  

A telepen jelenleg 12 vágány van. Az I. csarnokban 4 vágány, az udvari tárolóterületen 8 vágány 
található, melyekből a II. csarnokba 4 vágány, míg a III. csarnokba 2 vágány van bekötve. A telep 
déli végében kihúzó vágány van.  

A telep megközelítése a Fehérvári út felől történik. A Forgalmi utcában üzemi fordító csonka 

vágány van. A telepnek közvetlen kapcsolata van a MÁV 30a sz. vasútvonallal.  

A vágányok műszaki állapota leromlott, a megfelelő tárolókapacitás érdekében szükséges a 
bővítésük, és a felújításuk.  

A telep területén nagyrészt Vignol sínes nyitott zúzottköves, betonaljas felépítmény van, a kitérők 

zúzottköves, talpfás felépítménnyel rendelkeznek.  

A járműtelep területe a Fehérvári úti forgalmi vágányok felől nincs kerítéssel lehatárolva.  

A Fehérvári úti vágányok szélső fekvésben, párhuzamosan futnak a Fehérvári úttal.  
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Jelenleg megállóhely van a jobb vágány mellett a kocsiszín épülete előtt. A megállóhely kialakítása 
az esélyegyenlőségi követelményeknek nem felel meg, burkolat rossz állapotú. A meglévő 
megállóhely az új beépítés és az üzemi vágány kialakítása miatt megszüntetésre kerül.   

  

Vágánybontás  

A bontási munkák során kikerülő vályús síneket és Vignol síneket az Üzemeltetővel egyeztetett 
módon 12-18-24 m-es hosszakra vágva kell a kijelölt BKV telephelyre beszállítani, illetve a 
helyszínen veszi át hulladékként a BKV Zrt. szerződött partnere   

• a kitérők sínanyagát úgy kell elbontani és a kijelölt raktárba elszállítani, hogy azok más 
helyszínen felhasználhatók legyenek.  

• a vágányokból kikerülő, később a kocsiszíni vágányhálózatba visszaépítendő LM jelű vb 
aljakat és egyéb felépítményi anyagokat úgy kell elbontani, hogy azok visszaépíthető 

állapotúak legyenek.  

• a vágányból kikerülő egyéb anyagok hulladéknak minősülnek.  

• A burkolatbontási és földmunkák során a munkaterület környezetében levő, más közmű 
szolgáltatók kezelésében levő aknafedlapok épségét meg kell őrizni. Ezekre a fedlapokra 

törmeléket, földet deponálni nem szabad. Csatorna fedlapokat a helyükön kell tartani, a 
csatorna aknákba, víznyelőkbe föld, vagy építési törmelék nem kerülhet.  

  

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a vágánybontás egységárát úgy adják meg, hogy az 
említett bontási munkákra, valamint a keletkező összes törmelék elszállításra és lerakásra is 
nyújtson fedezetet.  

2.4.2  Tervezett állapot  

Járműtelep  

A meglévő I. és II. csarnokok, – a III. csarnok és a lakóépület kivételével -  az összes többi épület 

elbontását követően egy teljesen új javító és karbantartó funkciót is ellátó csarnok kerüljön 
megépítésre, egy új kétszintes fejépülettel együtt. Az új épületben a telep 
járműjavító/karbantartó/tisztító kapacitása az új javítási, és karbantartási technológiával meg kell, 
hogy feleljen a megnövekedett járműpark tárolási és karbantartási igényeinek, ezért a technológiai 
berendezéseket ki kell cserélni a technológia tervben leírtak szerint. A telepen a teljes 
vágányhálózat átépítendő.  

Csarnoki vágányok  

Az új épületen belül a terveknek megfelelően aknás vágányokat kell kialakítani (I-VI. vágányok), 
melyek hossztartó nélkül önhordó szerkezetűek 60E1 jelű sínekkel közvetlenül az oszlopokra 
leerősítve  

A III. sz. (megmaradó) csarnok vágányait is át kell építeni. A tervek szerinti kialakítás alapján az 
egyik vágány aknáját fel kell tölteni és helyette az alaplemezre rögzített felépítményt kell építeni. 

A másik vágányban a tervek szerinti aknás vágányt kell kialakítani.  

Külső tároló vágányok  

A tervezett állapot szerint a telep hátsó részén külső tároló vágányok (VII.-XIX. sz. vágányok) 
építendők. A burkolatlan részeken Vignol sínekkel zúzottköves vágány, a burkolt részeken Ph 
sínekkel bebetonozott talpfás vágány pályaszerkezettel az5. kötetben levő tervek szerint. A 
zúzottkő ágyazatú részeken lehet a helyszínen bontott használt anyagot beépíteni, de egy 
vágányban csak egy féle sínrendszer használható. A használt anyagok beépítését a bontás 

követően előálló mennyiség ismeretében az Üzemeltetővel közösen kell meghatározni. A XV. 
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vágány végét ütközőbakkal kell lezárni, melyet a BKV Zrt. a kijelölt raktárából biztosít. Az 
ütközőbak beépítése és helyszínre szállítása Vállalkozó feladata.  

  

  
  

Járműtelepen kívüli munkák  

A Fehérvári úton a 39+64,27 – 43+20,83 szelvények közötti szakaszon teljes átépítést kell végezni 
A nyitott szakaszon 49E1 Vignol sínes zúzottkő ágyazatú vb. aljas pályaszerkezettel. A járműtelep 
déli megközelítése érdekében új kapcsolatokat kell beépíteni a 18-as villamos vonal kiágazása 
előtt, a kitérőket MÁV 48-as rendszerrel kell legyártatni.   

A Forgalmi utcai csomópontban a vágányokat és  a kitérőket bebetonozott talpfás 
pályaszerkezettel és gumipaplan ágyazással kell megépíteni. A vágányok kialakítása a jelenlegi 
nyomvonaltól csak kismértékben tér el. A Forgalmi utcában a járműtelep északi megközelítésénél 
kismértékű korrekciót kell elvégezni a deltavágányok építésekor.  

A pályaépítést alapvetően új anyagok felhasználásával kell elvégezni. Használt anyag 

felhasználására a Megbízóval és Üzemeltetővel történt egyeztetés után, a kiadott szakági tervben 
foglaltak szerint kerülhet sor. A bontott anyagból történő építések a telepen belüli 
tárolóvágányokban történjenek, a bontott anyagok üzemeltető általi minősítése után.  

2.4.2.1  Alépítményi minőségi követelmények  

Beépítésre kerülő védőrétegek/talajok/anyagok  

Az alépítmény kialakításnál – a földmunka tömörségének biztosítása mellett – 25 cm vastag 
homokos kavics talajjavító réteg beépítése szükséges.  

A védőréteg határgörbéi az 5. Kötet Geotechnikai munkarészben találhatók.  

Építés közben a Mérnök elrendelhet szúrópróbaszerű ellenőrző vizsgálatokat (a kivitelező 
költségére), ha az indokolt.   

Erre a kivitelezőtől független talajmechanikai laboratóriumot kell felkérni. A Mérnök erre vonatkozó 
utasítását követően a szükséges méréseket 1 kivételes esetben 2 munkanapon belül el kell 
végezni.  

Az építés közbeni alkalmassági és ellenőrző vizsgálatok eredményeit a műszaki átadási, illetve a 
használatbavételi dokumentációhoz kell mellékelni.  

Az alépítményi munkáknál betartandó technológiai követelmények  

Alépítmény  

A tervezési területre Egyesített talajvizsgálati jelentés és Geotechnikai beszámoló készült, az 
abban foglaltak szerint 25cm-es talajjavító réteg építése válik szükségessé.  

Az alépítmény koronán a BKV Zrt. előírásai szerinti tömörséget és rugalmassági modulust a 
Vállalkozónak biztosítani kell, a megfelelő sűrűségű mérésekkel igazolva, amit a Mérnöknek el kell 
fogadnia.  

Földmunka kedvezőtlen időjárási körülmények között  

Az alépítményi munkákat kedvezőtlen időjárás esetén szüneteltetni kell. A munkát a Vállalkozó 
köteles leállítani, ha az előírt minőséget nem lehet biztosítani, a leállításról a Mérnököt azonnal 
tájékoztatni kell.  
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Az egyes pályaszerkezeteknél megkövetelt teherbírási, valamint tömörségi értékeket a kiviteli terv 
talajmechanikai szakvéleménye/geotechnikai munkarésze tartalmazza.   

A teherbírást a szemcsés anyagú védőréteg felszínén kell ellenőrizni! A minimális teherbíró 
képesség E2 > 40 MPa.  
A teherbírást minden vágány alatt legfeljebb 100 m-ként, rövidebb vágányok esetén vágányonként 
legalább egy helyen – illetve ahol a teherbírással kapcsolatban kétely merül fel – ellenőrizni kell.   

A védőréteget acél vibrohengerrel kell tömöríteni. Tömörítés előtt a védőréteg víztartalmát 

ellenőrizni kell, a tömörítést az optimális víztartalom közelében kell végezni, nagyobb csapadék 
esetén a tömörítést el kell halasztani, száraz időben öntözéssel kell a víztartalmat növelni.  

Minden egyes alépítményi réteg és védőréteg szintjét 25 m-ként szintezéssel ellenőrizni kell, 
keresztszelvényenként legalább három pontot felmérve. A méreteltérés a 3 cm-t nem haladhatja 
meg, mivel ezen felül a földmű nem kaphat I. osztályú minősítést. A Mérnök csak I. osztályú 

minőségű teljesítést fogad el, takarási engedélyt csak megfelelő eredmények esetében adhat ki.  

A földmunka minőségbiztosításával járó költségeket (helyszíni mérések, mintavételek, 
laborvizsgálatok, dokumentálás, stb.) a földmunka egységáraiba be kell építeni.  

A földmunkákra és azok vizsgálataira az építőipari földmunkákra, illetve a talajmechanikai 

vizsgálatokra kiadott országos szabványok vonatkoznak, másrészt a BKV Zrt. által kiadott 
rendelkezések az irányadók. Ha a BKV előírás szigorúbb határértéket tartalmaz az országos 
szabványnál, akkor a BKV előírás a mértékadó.  

2.4.2.2  Felépítményi anyagok minőségi követelményei  

Felépítmény  

Az alkalmazott sínrendszerek 59R2, 60E1, 49E1, 67R1 és MÁV48, a felépítmény hézagnélküli 

kialakítású. A sínekkel kapcsolatos követelmények a Sínek fejezetben találhatók Az egyes 

sínrendszerek közötti átmenetet átmeneti hegesztéssel kell kialakítani.  

Hegesztések kialakítása: a Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások 
202-208. oldala szerint, azaz a sínszálak és kitérők közbenső hegesztése 0 és +35 oC között 
elvégzett AT hegesztés, a záróhegesztéseket csak a semleges hőmérsékleti zónában szabad 

elvégezni! (+20 oC, megengedett eltérés +3, -5 oC) A névleges nyomtávolság: 1435mm.  

A tervezési területen többféle felépítmény épül, melyek a következőek:  

Telepen belül csarnoki vágányok:  

1. Aknás vágányok: Új anyagból épülő Vignol sínes (60E1, síndőlés nélkül), egyedi 

alátétlemezes GEO leerősítésű,  vágány a vasbeton pillérekre kerül rögzítésre 
ICOSITOS ragasztással. Az aknás vágány dilatációját felhegesztett Geo bordákkal kell 

biztosítani, a vágány végeknél min. 5 cm hosszban a sínek szabad mozgását biztosítani 
kell a csatlakozó burkolatban.  

2. Burkolt vágányok: Új anyagból vályússínes (59R2), GEO leerősítéses, felépítmény az 
épületen belüli vágányok esetén hagyományos alátétlemezzel a vasbeton alaplemezre 
kerül rögzítésre ICOSITOS ragasztással, BKV Sárga Könyv 77. ábrája szerint  

Telepen belül tároló vágányok  

A telepen belüli vágányok felépítményi kialakítása tételesen a pályaterv helyszínrajzán 
szerepel. Az alkalmazandó sínek a sínkiosztási terven találhatók meg.  

3. Burkolatlan területen a telepen bontott, illetve a BKV Zrt. kijelölt raktárában átvehető 
használt anyagokból MÁV48 r. Vignol sínes, Geo-s leerősítésű, LM jelű vasbetonaljas, 
új zúzottkő ágyazatú felépítmény, 1:20-as síndőléssel.   
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4. Burkolt területen a pályaterv helyszínrajzán megadott szakaszokon telepen bontott, 
illetve a BKV Zrt. kijelölt raktárában átvehető használt sínekkel vályússínes (59R2), 
Geo-s leerősítésű, bebetonozott talpfás felépítmény aszfalt burkolattal. A vágányhoz a 

talpfák alá kerülő betonaljakat az Üzemeltető biztosítja, melyek a BKV Zrt. telepén 
vehetők át. A vágányt új beszerzésű talpfákkal és kapcsolószerekkel kell megépíteni. 5. 
Burkolt területen a pályaterv helyszínrajzán megadott szakaszokon új beszerzésű 
vályúsínes (59R2, illetve R < 30 m ívekben 67R1 ) Geo-s leerősítéses, bebetonozott 
talpfás felépítmény aszfalt burkolattal. A vágányhoz a talpfák alá beépítésre kerülő 
betonaljakat az Üzemeltető biztosítja, melyek a BKV Zrt. telepén vehetők át. Ezen kívül 

az összes anyag új beszerzésű legyen.  

6. A telep X. vágányában a 6. sz. kitérőhöz csatlakozó R = 30 m sugarú ívben új anyagból 
épített MÁV48 r. Vignol sínes külső, belső (két) vezetősínes, Geo-s leerősítésű talpfás, 
zúzottkő ágyazatú, felépítmény 1:20-as síndőléssel, a kis sugarú ívben a külső oldalon 
megtámasztó gerendával. A kétvezetősínes vágány vége az útátjáró után legyen. A 

talpfák helyett az Üzemeltető műanyagaljakat is elfogad.  

7. A telepen levő Vignol sínes pályaszakaszon levő átjárók vezető szögvasas kialakításúak 
legyenek aszfalt burkolattal a 6. pontban leírt átjáró kivételével.  

  

Telepen kívül:   

1. A 38+90 – 39+64,27 szelvények között a meglévő Vignol sínes (MÁV48), GEO 
leerősítéses, zúzottkő ágyazatú vasbetonaljas felépítményen az új peronpár építése 
előtt teljes ágyazatcserét és a Vállalkozó által biztosított új MÁV 48-as síncserét kell 
végrehajtani, majd a vágányt szabályozni kell.  

2. A burkolt területeken a Forgalmi utcai csomópontban, illetve a Forgalmi utcában 
vályússínes (59R2, kissugarú ívekben 67R1 ), GEO (vagy K Konverzió) leerősítéssel 
bebetonozott talpfás felépítmény aszfalt burkolattal, gumipaplan ágyazással. A 
bebetonozott talpfás vágány alátámasztásához szükséges betonaljakat az  

Üzemeltető biztosítja, melyek a BKV Zrt. kijelölt telepén átvehetők.  

3. A nyitott szakaszon új beszerzésű Vignol sínes (49E1), Skl14 leerősítéses, zúzottkő 
ágyazatú vasbetonaljas (LM-S) felépítmény, útátjárókban vezető szögvassal, 1:40-es 

síndőléssel.  

4. A végpont felőli kiágazó kitérőkörzetben a kitérőkön kívül Vignol sínes (MÁV48), GEO 
leerősítéses, bebetonozott talpfás felépítmény. Az új kitérőket és az átszelést új 
anyagból gyártatott MÁV 48 r. sínekből kell kialakítani. A bebetonozott talpfás 
felépítmény alátámasztásához szükséges betonaljakat az Üzemeltető biztosítja, melyek 

a BKV Zrt. kijelölt telepén átvehetők.  

5. A telep nagyvasúti csatlakozását forgalomra alkalmas állapotba kell hozni. Ehhez a 30a 
vasútvonali nagyvasúti csatlakozás felé vezető vágányán a nagyvasúti átépítés által 
érintett szakaszig (kettős szigetelésig) ágyazatcserével egybekötött 
vágányszabályozást kell végezni, és mindkét oldalon 3,50 m szélességig pályaszinten 

padkát kell kialakítani, gyomirtást és tereprendezést kell végezni.  

A felépítmények részletes kimutatását a 5.kötet 01. Vágányépítés fejezet, Műszaki leírás 
tartalmazza. A tároló vágányok esetében egyenesben 71 cm-es egyéb helyeken 60 cm-es 
aljkiosztás alkalmazandó.  

Új anyagok esetében a leerősítéseket korróziógátló bevonattal kell ellátni (pl. Schomburg 
Gepotech vagy azzal egyenértékű).   
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A vágányvégek kialakítása:  

A telepen lévő csonka vágányok végén vágánylezárás építendő. A lezárás a sínszálakra 
hegesztett vágányvéglezáró tuskókkal (a járművek keréktávolságának megfelelően) és keresztbe 
hegesztett tömbsínszálakkal történjen. A csarnoki vágányok közül a I. - III. vágányok, a tároló 
vágányok közül a X. – XIII. és XV. – XIX. vágányok csonka vágányok. A vágányok lezárásánál a 
sínszálak végénél a sínszálak dilatációs mozgásait biztosítani kell.  

A kihúzó vágány végét szabványos vágányzáró földkúppal kell lezárni.  

A burkolt pálya esetén a folyóvágányban illetve a kitérőkben a sínszálak külső és belső oldalán a 
sínfej magasságában rugalmas hézagkitöltő masszát kell alkalmazni 5 cm szélességben..  

  

Kitérők  

A beépítésre kerülő kitérőket és a kitérők állításmódját az 5. kötet, 01. Vágányépítés fejezet 

Műszaki leírás tartalmazza.  

Telepen belül  

 Kitérő táblázat    

Száma  Rendszere  Térítés iránya  Állítás módja  Váltófűtés  Megjegyzés  

A1  48 - 50/30/50 - 1:3,78  átszelési kitérő  kézi  X  betonaljas  

1  48 - XVII HR. - 1:6,67  bal  
kézi  

   meglévő kitérő, új 

talpfákkal  

2  48 - 50/50 - 1:3,78  bal  kézi     betonaljas  

3  48 - 50/50 - 1:3,78  jobb  kézi     betonaljas  

4  48 - XVII HR. - 1:6,67  bal  
kézi  

   meglévő kitérő, új 

talpfákkal  

5  48 - XVII HR. - 1:6,67  bal  
kézi  

   meglévő kitérő, új 

talpfákkal  

6  48 - 50/50 - 1:3,78  jobb  kézi     betonaljas  

7  48 - 50/50 - 1:3,78  bal  kézi    betonaljas  

8  48 - 50/30 - 1:2,94  bal  kézi    betonaljas  

9  Ph 50/50 - 1:3,78  bal  
kézi  

X  burkolt, bebetonozott 

talpfás  

10  Ph 50/50 - 1:3,78  bal  
kézi  

X  burkolt, bebetonozott 

talpfás  

11  Ph 50/50 - 1:3,78  bal  
kézi  

X  burkolt, bebetonozott 

talpfás  

12  Ph 50/25 - 1:2,66  bal  
kézi  

X  burkolt, bebetonozott 

talpfás  

13  Ph 50/25 - 1:2,66  bal  
kézi  

X  burkolt, bebetonozott 

talpfás  
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14  Ph 50/25 - 1:2,66  bal  
kézi  

X  burkolt, bebetonozott 

talpfás  

16  Ph 50/25 - 1:2,66  bal  
kézi  

X  burkolt, bebetonozott 

talpfás  

17  Ph 50/25 - 1:2,66  bal  
kézi  

X  burkolt, bebetonozott 

talpfás  

18  Ph 50/25 - 1:2,66  bal  
kézi  

X  burkolt, bebetonozott 

talpfás  

19  Ph 50/25 - 1:2,66  bal  
kézi  

X  burkolt, bebetonozott 

talpfás  

20  Ph 50/25 - 1:2,66  bal  
kézi  

X  burkolt, bebetonozott 

talpfás  

21  Ph 50/25 - 1:2,66  jobb  
kézi  

X  burkolt, bebetonozott 

talpfás  

22  Ph 50/25 - 1:2,66  jobb  
kézi  

X  burkolt, bebetonozott 

talpfás  

23  Ph 50/25 - 1:2,66  bal  
kézi  

X  burkolt, bebetonozott 

talpfás  

  

Telepen kívül  

       

Száma  
Rendszere  Térítés 

iránya  

Állítás 

módja  Váltófűtés  Megjegyzés  

K2714  vPh 50/30e - 1:3,78  jobb  rugós 

visszacsapós  

X  csökkentett vályúmélységű 

(álfelfutós)  

A2708  vPh 50/30/50 - 1:3,78  átszelési 

kitérő  

elektromos  X  csökkentett vályúmélységű 

(álfelfutós)  

A2  vPh 50/30/50 - 1:3,78  átszelési 

kitérő  kézi  
X  csökkentett vályúmélységű 

(álfelfutós)  

15  Ph 50/25 - 1:2,66  jobb  rugós 

visszacsapós  

X  csökkentett vályúmélységű 

(álfelfutós)  

K2716  vPh 50/25 - 1:2,66  bal  elektromos  X  csökkentett vályúmélységű 

(álfelfutós)  

K2719  vPh 100/100 - 1:4,7  bal  rugós 

visszacsapós  

X  
emelt könyöksínes  

K2720  48 100/100 - 1:4,7  bal  elektromos  X  emelt könyöksínes  

K2721  48 100/100e - 1:6,6  bal  rug ós 

visszacsapós  

X  
emelt könyöksínes  

  

 Átszelések táblázata  

Száma  Rendszere  Burkolat  Keresztezési rész  

A2709  Ph egyenes-egyenes  aszfalt  

csökkentett vályúmélységű (álfelfutós)  
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A2750  48 egyenes-egyenes     

csökkentett vályúmélységű (álfelfutós)  

  

A telepen kívüli kitérők és átszelési kitérők bebetonozott talpfás kialakításúak legyenek, a delta 
vágányban gumipaplan ágyazással, aszfalt burkolattal készüljenek.  A kitérők automata fűtéssel 

kerüljenek beépítésre, ennek megfelelően a betonágyazat készítése előtt az összes védőcsövet 
és sínszekrényt el kell helyezni.  

  

A kitérőkkel szemben támasztott követelmények  

Valamennyi vályúsínes kitérő és átszelés keresztezési részeit felhegeszthető, monoblokk 
kialakítással kell elkészíteni.  

A vPh sínrendszerű kitérők váltó részében a csúcssíneket UIC54B profilból kell kialakítani, és a 

csúcssíneknek behegesztett kivitelben kell készülnie (oldható kötést Megrendelő nem fogad el). A 
100/100 és 100/100e geometriájú kitérőket emelt könyöksínes keresztezési középrésszel kell 
szállítani és beépíteni.   

A burkolt kitérők sínanyagát burkolat elválasztó rugalmas sínkamra és síntalp elemekkel kell 
ellátni, melynek költségét a kitérők beszerzési árába kell beszámítani.  

Valamennyi 48-as rendszerű kitérőt, sínből készült keresztezési részekkel  kell gyártatni.   

A váltókban a sínszékeknek kopásállónak kell lenniük.  

A telepen kívüli területen a beépítésre kerülő kitérőknek szerkezeti szempontból egyenes irányban 

alkalmasnak kell lenniük 30 km/h sebességgel történő közlekedésre.   

A kitérők, átszelések és kiágazási komplexumok gyártási tervein az aljkiosztás mellett a 
váltóállításhoz és váltófűtéshez szükséges sínszekrényeket is fel kell tüntetni valós méretekkel. A 
foglaltság érzékeléshez szükséges sínszekrények helye kötött, ezért az aljkiosztást a 
sínszekrények helyének kijelölése után lehet elkészíteni.  

A váltófűtés sínszekrényeinek furatait úgy kell megtervezni, hogy azok a váltó elejénél a 
hevederlyukakba kerüljenek. A hegesztésekhez sínszekrény furatok nem kerülhetnek. A 
sínszekrények furatainak elkészítéséhez a pályaépítési műszaki ellenőr engedélye szükséges.  

A Vignol sínekre felszerelésre kerülő sínszekrények felszíne a sínkoronaszint alatt 1 cm-rel legyen.  

A kitérőknél a betonágyazat készítés akkor kezdhető meg, ha a sínszekrények helyét ellenőrizték 
a talpfakiosztáshoz képest.  

A váltóhajtóművek aknáit úgy kell elkészíteni, hogy az ülepítő részhez kívülről a hozzáférés 
biztosított legyen.  

  

Átmeneti szakaszok:  

Különböző felépítmény rendszerek csatlakoznak egymáshoz, a csatlakozásoknál átmeneti 

szakaszok építendők. Az átmeneti szakaszok hossza 7m legyen.  

A sínrendszerek:  

• 49E1 – 59R2  

• MÁV48 - 59R2  
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• 49E1 – MÁV 48  

• 60E1 – 59R2  

  
  

  

  

Ágyazat:  

• zúzottkő – beton ágyazat  
  

Az átmeneti szakaszok építésénél az „Eltérő szerkezetű és rugalmasságú közúti vasúti 
pályarészek közötti átmeneti szakaszok kialakítási paramétereinek meghatározása” c. 
dokumentumban foglaltakat kell figyelembe venni.  

Vasbetonaljas pálya esetén a síndőlés és a nyombővítések kifuttatását átmeneti betonaljak 
alkalmazásával kell megvalósítani.  

A vályús sínek fejkialakítása 1:40-es síndőlésnek megfelelő, ezért az 1:40 síndőlésű Vignol sínes 
vágány csatlakozása esetén nem kell síndőlést kifuttatni.   

Az 1:20 síndőlésű vágányok esetében az átmeneteknél LM/3, LM/4 jelű átmeneti aljak beépítése 
szükséges.  

Általános követelmények  

Felhívjuk a Vállalkozók figyelmét, hogy a vágányburkolási munkák csak akkor kezdhetők meg, ha 
a sínekre az összes sínszekrényt felhegesztették és azokba a kábeleket bekötötték, valamint a 
víztelenítő keresztrácsok elhelyezésre kerültek. Ezeken a helyeken a sínkamra gumielemeket meg 
kell szakítani. A felépítményi munkákat akkor lehet megkezdeni, ha a közművekkel, kábelekkel 

kapcsolatos munkavégzés befejeződött és előzetesen beépítették a védőcsöveket az 
áramvisszavezetés kábelezéséhez.  

Az ajánlatot úgy kell elkészíteni, hogy a fent leírt követelményrendszer teljesítését a 
vágányépítés egységárainak tartalmazni kell még akkor is, ha a tételleírás esetleg minden 
egyes követelményt nem tartalmaz.  

A Megrendelő csak I. osztályú anyagok beépítését fogadja el. A felmérések alapján minősített 

létesítmények esetében csak az I. osztályú minősítés fogadható el.   

A beépítendő anyagok specifikációit az 5. kötet, 01, vágányépítési fejezet tartalmazza.  

Sínek  

A sínek beszerzése és a sínekkel kapcsolatos összes logisztikai feladat megoldása a Vállalkozó 
feladata.   

Az ajánlatban a sínek árát úgy kell megadni, hogy az Ajánlattevő szakaszos beszerzés esetén 

sem nyújthat be többletköltség igényt az esetleges áremelkedések miatt. Egyszeri beszerzés 
esetén a sínek tárolásának, őrzésének összes költsége a Vállalkozót terheli, ezeket a költségeket 
a sínek egységárának képzésekor figyelembe kell venni.  

A sínek beszerzésénél a Vállalkozó vegye figyelembe, hogy a vágányépítési munka indításakor 2 
évnél korábban hengerelt új sín beépítése csak a Mérnök és a Megrendelő előzetes, külön 
engedélyével lehetséges. A sínekre vonatkozóan az EN 14811 és EN13674-1 szabványokat be 

kell tartani.  
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Beépítendő új sínek anyagminősége,   

• 59R2 típusú normál sínek esetén R220G1, edzett fejű esetén R290GHT           60E1: 

típusú normál sínek esetén R200G  

• 49E1 típusú normál sínek esetén R200G, az edzett fejű esetén R350HT.  
• az R < 30 m ívekben az ív belső sínszálában 55-60 mm vályúbőségű sínek R200G, 

vagy R220G1, a futófelületen gyári csikorgásgátló, a vezetőélen gyári kopásgátló 
felhegesztéssel  

• az R < 30 m ívekben az ív külső sínszálában 59R2 sínek R200G, vagy R220G1, a 
futófelületen gyári csikorgásgátló, a vezetőélen gyári kopásgátló felhegesztéssel  

• az R < 50 m ívekben edzett fejű vályús sín építendő be  

Sínhegesztések  

A hegesztéseket csak minősített hegesztők végezhetik el. A minősítések dokumentumait a 
hegesztési munka megkezdése előtt a Mérnöknek be kell mutatni.   

Hegesztések kialakítása: a Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások 
(lásd.: 4.1.4. pont) 202-208. oldala szerint, azaz a sínszálak és kitérők közbenső hegesztése 0 és 

+35 oC között elvégzett AT hegesztés, a záróhegesztéseket csak a semleges hőmérsékleti 
zónában szabad elvégezni! (+20 oC, megengedett eltérés +3, -5 oC)  

Síncsiszolás  

A beépítésre kerülő sínek nagygépi csiszolását forgalomba helyezés előtt el kell végezni a teljes 
kivitelezési szakaszon!  

További speciális felépítményi szerkezetek (kapcsolószerek, aljak, kitérők)  

Csak alkalmazhatósági engedéllyel rendelkező felépítményi szerkezetek építhetők be, speciális 
felépítményi szerkezetek esetén az engedélynek tartalmazni kell az alkalmazható sebességet is, 
illetve a rájuk telepített (pl. kitérők esetében a váltóállító készülék) szerkezetek megfelelőségét az 
adott felépítményi szerkezethez.  

Nyomtáv mérethatárok értékei   

2.4-1. táblázat  

Tárgy  

 Nyomtávolság 

szélső értékei 

folyóvágányban  

Megjegyzés  

Minden, nem 

tömbsínes vágány (14 

mm mélyen mérve)  

max. min.  1435  
1431  

A méretek a sín 

oldalkopását is 

tartalmazzák.  

  

 Egyéb mérethatárok értékei  

2.4-2. táblázat  
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Tárgy  

 Eltérés a 
névleges  

értéktől mmben  Megjegyzés  

A     

Nyomtávváltozás 

méterenként   

kifuttatása  2  
v<20 km/ó sebességnél a kétszerese 

megengedett.  

Egymást követő ívmagasság  

eltérés a húr közepén  

 

  
Az ellenőrzés ívekben folyamatosan, fél 

húr távolságonként történjék.  

Túlemelés ívekben  
 

±4  
   

Keresztsüppedés   2     

  

 Síktorzulás   

   

1:400  

Az értékeket átmeneti ívben is, a 

túlemelés kifuttatásánál is be kell tartani 

min. 2,0 m-es bázishosszon mérve.  

Fekszinthibák két egy-mástól 4 m-

re fekvő pont távolságának 

közepén,  

3   
A megadott értékek a sínvég-lehajlás 

értékeit is magukban foglalják.  

Sínfej kopása Magassági kopás 

Vályúsín esetén  

  
0  

 

Vályús síneknél sínorr kopása 2 mm nél 

jobban nem közelítheti meg a sínorr 

külső szélét, magassági kopás 

következtében a sínorr kidőlése nem 

alakulhat ki. Betéttuskós vágány tuskóit a 

nyomkarima nem érheti el.  

49E1 r. sín esetén  0   

Oldalkopás  0   

Vályússín esetén  
0   

49E1 r. sín esetén  0   

Sínvég lehajlás  0     

Függőleges lépcső illesztésnél  
0   

A méretek a rugalmas mozgásokkal 

együtt értendők.  
Vízszintes lépcső illesztésnél  

0   

Sínvándorlásnál keresztalj  

elferdülése  

20   Hevederes illesztésű vágány építésénél 

- a sínkiosztásból fakadóan - 20 mm 

illesztés elferdülés adódhat.  

Aljtávolságának  eltérése 

 a szabványostól  

2%     

Sínfejen hullámos kopás  

mélysége és egyéb hibája  

0,2   A méretek max. 300 mm-es 

hullámhosszra ill. 300 mm-es mérési 

bázisra vonatkoznak.  
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A táblázatban nem szereplő mérethatárokra a BKV Közúti Vasúti Pályaépítési és Fenntartási 
Műszaki Adatok és Előírások (Budapest 2000) érvényesek.  

Síndőlések közötti eltéréseket min. 3,0m hosszon kell kifuttatni.  

A bebetonozott talpfás felépítmény építésénél a BKV Zrt. 4/2006 sz. Részletes technológiai 
utasítását alapvetően be kell tartani. A bebetonozott talpfás felépítményeket nyomtáv tartórudak 
beépítése nélkül, az alátétlemezekben mind a négy síncsavar elhelyezésével kell megépíteni   

A zúzottkő ágyazatú felépítménynél az ágyazat Nz32/55 szemeloszlású legyen, min. 40 cm 
vastagságban.  

  
A beépítésre kerülő gumipaplan ágyazásnál az alábbiakat kell figyelembe venni:  

- vastagság min. 30 mm vízszintes értelemben  

- vastagság min. 10 mm függőleges értelemben  

- ágyazási tényező 0,03-0,06 N/mm³ között  

- sínkoronáig történő burkolás esetén a függőleges paplanrész burkolat -30mm-ig érjen, 
felette tartósan rugalmas hézagkiöntéssel  

  

A Forgalmi utcai deltavágány térségében a kiadott szakági terv szerinti elhelyezéssel 2 db, 
napelemes táplálású sínkenő berendezés telepítése szükséges.  

Vágányvíztelenítés  

A pálya víztelenítését a burkolt szakaszokon a mélypontokban elhelyezett vágányvíztelenítő 
keresztrácsokkal kell biztosítani. A keresztrácsoknak ferde rácsozásúaknak kell lennie. A 
zúzottkő  ágyazatú  pálya  víztelenítésére  szivárgó  rendszer  építendő. 
 A  szivárgó csatornahálózatba kerüljön bekötésre.  

A kitérők víztelenítése a pályavíztelenítő keresztrácsaival összhangban csatornahálózati 
bekötéssel történjen. A kitérők körzetében a váltófűtés és váltóállítás berendezésekhez szükséges 
„poligon” szekrények a váltók víztelenítésével együtt kerüljenek bekötésre a csatornahálózatba.   

A burkolt vágányzónába – tekintettel arra, hogy közúti forgalom is közlekedhet rajta – nagy 
teherbírású (közúti forgalmat is elviselő) keresztrácsokat, váltó kulisszaaknákat és 
víznyelőket kell beépíteni!  

A 4-es kötetben a felépítmény anyagárát az egyes felépítmények egységárában kell szerepeltetni. 
Az egységárakat úgy kell meghatározni, hogy a különböző síntípusok, és sínminőségek eltérő 
anyagárára fedezetet nyújtsanak.  

Vágányburkolatok  

A telepen belüli területen a csarnoki vágányokban C16/20 beton burkolat építendő sínkoronaszint 
-1 cm magasságig.  

A telepen belül épülő burkolat vágányok esetében a burkolat rétegrendje:  

• 17cm vtg C12/15 betonalap  

• 4cm AC11 aszfalt réteg.  

A telepen kívül a vályús sínes bebetonozott talpfás felépítmények burkolata:  

• 11cm vtg C12/15 betonalap  

• 4cm AC11 aszfalt réteg  
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• 4cm AC11 aszfalt réteg  

A sínszálak mellett 5cm-es szélességben modifikált bitumen kiöntés szükséges, melynek felszíne 

a sínek külső oldalán a sínkorona alatt 1 cm mélységben legyen.  

A telepen kívüli területen a sínszálak mellett burkolt felépítmény esetén sínkamra kitöltő 
gumielemeket kell felragasztani. A gumielemek beszerzési és elhelyezési költségeit a burkolt 
vágány egységárába kell beépíteni.  

  

Megállóhelyek  

Új szükség leszállóhelyet kell építeni a Fehérvári út mentén a bal vágány mellett a 40+80,54 - 

41+36,47 szelvények között (jobb vágány szelvényezése szerint). A szükség leszállóhelyen a 
peron magassága a sínkorona felett 13 cm, távolsága a vágánytengelytől egyenesben 1,30 m a 

szélessége min. 2,00m legyen.  

  

  

A peron burkolata   

• 15cm vtg Ckt alap  

• 4cm AC8 aszfalt réteg  

A peron teljes hosszán hajlított csőkorlát helyezendő el a közút felöli oldalon.  

A villamos pálya átépítése kapcsán Budafok kocsiszín villamos megálló peronjai áthelyezésre 
kerülnek. A megállóhelyek lehetséges helyét a kocsiszíni vágánykapcsolatok határozzák meg, 

azok hasznos hossza – mivel a megállóhelyet kocsiszíni menetben az új 56 m hosszú villamosok 
is használják – 56 m.  

A Savoya Park irányú megállóhely a jelenlegi járdával közös felületen annak szélesítésével és 
megemelésével kerül kialakításra. A megállóhely első 36 m hosszú szakaszán (menetrend szerinti 
megállóhely) a zajvédelem érdekében hátfallal ellátott perontető épül, mely a lakóépületekhez 
vezető járdánál megszakad.  

A Móricz Zsigmond körtér irányú peronnak átépítése után általános esetben alkalmasnak kell 
lennie a 36,0 m hosszú villamos megállóhely mellett a Fehérvári úton közlekedő autóbuszok 

megállóhelyeinek biztonságos elhelyezésére is, ugyanakkor a kocsiszínből való kiálláskor 
lehetővé kell tenni az 56 m hosszú villamosok számára is a megállóhely használatát. A peron 
tervezett szélessége az 56,0 m hosszú villamos megálló vonalában min. 3,00 m, úttest felőli 
oldalán hajlított csőkorlátsorral. Déli irányba ennek folytatásaként kerül elhelyezésre a 20 m 
hosszú autóbusz megálló, ahol a peron szélessége 2,80 m – 2,90 m között változik, és a villamos 
pálya felőli oldalon csőkorlátsor kerül lehelyezésre, a korlát és az útszegély közötti távolság 2,55 

m.  

Az autóbusz megálló és a gyalogátkelőhely között a csőkorlátsor a peronsziget mindkét oldalán 
kihelyezésre kerül, a közöttük kialakuló gyalogos felület szélessége 2,10 m – 2,45 m között 
változik. A korlátelemek a vakok és gyengénlátók közlekedésének elősegítésére keresztrudas 
kivitelűek.  

A peron északi végénél a villamos pálya burkolásával kell biztosítani a gyalogos kapcsolatot a 
lakóépületek irányába, valamint a szigetvég burkolásával az új Fehérvári úti gyalogátkelőhely 
megközelítési lehetőségét.  

A tervezett megállók egységesen sk.+26cm magas szegélyekkel készülnek, a szegélytávolság 
egyenes szakaszokon a vágánytengelytől 1,33m.   
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A peronok hasznos hosszán kívül a szegélytávolság 1,40-1,50m, a szegélytávolság kifuttatása 
lineárisan, a rámpák hosszában történik. A keresztező gyalogos átkelőhelyekhez levezető rámpák 
hosszesése 5%.   

A peronok arculati kialakítása, anyaghasználata, berendezési tárgyainak kiválasztása során a 3-

as villamos vonal felújítása kapcsán megépült – a folyamatos átépítésekkel a Főváros területén 
egységessé váló – kialakítás a követendő.  

A peronok és peronrámpák burkolatának anyaga agyagszínű négyzet alakú beton térkő, mérete 
20x20 cm. A vágány felőli peronszegély mellett 40 cm (2 sor) szélességben a  megállók teljes 
hosszában vörös színű 20x20 cm-es térkő burkolat kell kialakítani az elsodrási határ jelzésére. A 
megállók teljes hosszában 40 cm széles zónahatárkő sáv létesül antracit szürke színben. A 
zónahatárkő 40x40 cm-es beton térkő, amelynek felületén 6 db nagyméretű, 6 mm-rel a felületből 
kiemelkedő hosszúkás idom van. A kiemelkedő idomok hossztengelye a peronéllel párhuzamos.  

Ezen kívül a peronon az első ajtó középvonalában elhelyezett, zónahatárkő sávra merőleges 30 

cm széles fehér színű vezetőkő (domború sávokkal kiképzett felületű, csíkos kő) sáv épül. Ez a 
megálló elejétől 2,0 m-re kerül elhelyezésre és a peron teljes keresztmetszetét keresztezi. A térkő 
burkolatú peronfelületeken elhelyezkedő távközlési és egyéb kábelaknák fedlapjait térkővel 
burkolható kivitelben kell elkészíteni.  

A megállóhely táblák, hulladékgyűjtők, utasvárók, CLP táblák, korlátok helyét az építési 
helyszínrajz tartalmazza.  

A Móricz Zsigmond körtér irányú peronon K4 típusú támaszkodóval felszerelt utasváró kerül 
kihelyezésre. Az utasvárók és CLP-k kihelyezését az üzemeltető végzi.  

A feladat elvégzése során elvárás, hogy átépítés után a peronok megfeleljenek a Főváros területén 
tervezett egységes – a 3-as villamos vonalon megvalósult – arculati kialakításnak. A BKK által 
kiadott segédlet (2. sz. melléklet) tartalmazza a Megbízó burkolatépítésre és peronberendezésre 
vonatkozó arculati elvárásait.  

  

A villamos peronok tulajdonosa, üzemeltetője a BKV Zrt., így az építés során alkamazott anyagok, 
beépítési technológiák, berendezési tárgyak elhelyezése, azok típusa, elhelyezéséhez szükséges 
alapozások, rögzítési módok a BKV Zrt.-vel a hozzájárulás dokumentálásával egyeztetendők.  

A tervben szereplő burkolatok, technológiák, peronberendezések igazodnak a 3-as villamos 

vonalnál elfogadottakhoz, ennek bármely okból történő megváltoztatása a BKK Zrt., BKV Zrt. és a 
Mérnök jóváhagyásával lehetséges.  

A tervezett peronok vágány felőli szegélye egységesen SK + 26 cm szintre építendő. A szintet a 
vágányépítés szabályozás után kell meghatározni. Építés előtt a rögzített szinteket BKV Zrt. és 
Mérnök véglegesíti.  

Az ebből adódóan szükségessé váló tervkorrekciók végrehajtása Vállalkozó feladata.  

A vágány felőli szegélyelemek „L” jelű beton szegélyelemekből épülnek:  

A további szegélyek előregyártott beton útszegély elemekből építendők. A szegélyeket 
C20/25X0b(H)-32-F1 – MSZ 4798-1:2004 betongerendába kell fektetni.  

Az elemek között min. 10 mm hézagot kell hagyni és azt 50 mm mélyen kifugázni cementes 
habarccsal.  

Az elemek nyomószilárdsági osztálya C50, fagyállóság fokozata F- 150, kopásállósági fokozata k 
25 kell legyen. Az alak és méretvizsgálatot a szegélyelemek beépítése előtt el kell végezni, hibás 

(csonka, törött, nem zárt felületű) elem nem építhető be. A szilárdság, fagyállóság és kopásállóság 
vizsgálatához próbakockát kell készíteni és vizsgálni.  

  

A peronok beton térkő burkolatot kapnak az alábbiak szerint  

- általános megálló és járdaburkolatot 20x20x6 cm agyagszínű anyagában színezett  

- elsodrási határ 20x20x6 cm vörös színű anyagában színezett  
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- zóna határkő 40x40x8 cm antracit színű anyagában színezett -  taktilis vezető kő 
30x30x6 cm fehér színű anyagában színezett  

  

A burkolóelemek nyomásszilárdsága min. 50 N/mm2, fagyállósági fokozata F -150, kopásállósági 
fokozata K25, felülete csúszásmentes legyen.  

Beépíteni csak zárt szerkezetű, repedés és törésmentes burkoló elemeket lehet, látható felületen 
csorbult kő nem fektethető.  
A burkolatot 2/5 mm szemnagyságú 20-30 m agyag és iszapmentes homok ágyazatra a soros 

fektetési módnak megfelelő sorrendben, soronként a vágány felől indítva, 3-5 mm fugákkal kell 
lerakni, majd a szélektől kezdve lapvibrátorral tömíteni.   

Tömörítés csak a burkolatszél kellő megtámasztása után végezhető. A fugákat szükség szerinti 
alkalommal 0/3 mm szennyezés mentes homokkal kell besöpörni és ismételten tömöríteni.  

A burkolat építését a peron területére eső valamennyi közmű, védőcső, alaptest, akna 
szintbehelyezés stb. után lehet elkezdeni. A szintbe helyezéssel egyidejűleg a lehetőségek adta 
mértékig a meglévő szögletes aknákat a burkolat rakási irányába be kell „forgatni”.  

  

A térkő burkolatú felületek pályaszerkezete:  

6 (8) cm   térkő burkolat (zóna határkő)  

3 (2)  cm   fagyálló zúzott homok ágyazóréteg 2/5  

15 cm  C12/15-X0b(H)-32-F1 – MSZ 4798-1:2004 beton burkolatalap, dilatálva  

15 cm  fagyálló homokos kavics védőréteg Tr ≥96%, E2≥65MN/m2  

meglévő földmű tömörítése Tr ≥93%, E2≥40MN/m2  

A peronok megállóhelyeken és rámpákon kívüli gyalogos felületei öntött aszfalt burkolatot kapnak 
az alábbi szerkezettel. 3 cm  MA 4 öntött aszfalt kopóréteg  

10 cm  C12/15-X0b(H)-32-F1 – MSZ 4798-1:2004 beton burkolatalap, dilatálva  

20 cm  fagyálló homokos kavics védőréteg Tr ≥96%, E2≥65MN/m2 meglévő 

földmű tömörítése Tr ≥93%, E2≥40MN/m2  

  

Az egyes pályaszerkezeti és alépítményi rétegekre, felületek minőségi követelményeire az 
általános érvényű előírások az irányadók.  

A peronépítéssel kapcsolatos munkavégzés csak a beépítésre kerülő anyagok és Technológiai 
Utasítás Mérnök általi lefogadása után történhet.  

Az utasvárók és CLP táblák alapozását a feladat részeként Vállalkozónak el kell készíteni az 
üzemeltető adatszolgáltatása alapján. Azok kihelyezésének ütemezése a Vállalkozó feladata, oly 
módon, hogy a peronépítés során elvárt egységes minőség és határidő tartható legyen. A 
berendezési tárgyak (korlát, szemetes, megálló tábla) kihelyezése a Vállalkozó feladata, azok 
típusára alapozására, rögzítésének módjára vonatkozóan a BKV Zrt. és Mérnök jóváhagyását be 
kell szerezni.  

Általános elvárás a 3-as villamos vonal felújítása során megvalósult arculati megjelenés 
biztosítása, az ott alkalmazott berendezési tárgyak típusát a 2..sz. melléklet tartalmazza.  

2.5  Peron berendezések   

A műszaki előírásban, vagy a tervekben nem specifikált szerkezeteket, anyagokat a költségvetés-
kiírásban meghatározottak szerint kell  készíteni.. Esetleges eltérés, ellentmondás esetén a 
magasabb minőségi, vagy műszaki értékű megoldás, Megrendelői állásfoglalás az irányadó. A 
gyártmánytervi/műhelytervi szinten nem kidolgozott szerkezetek, részletek a megajánlott termék, 
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megoldás függvényében, a kivitelező által készítendők el, a Megrendelő és Mérnök 
jóváhagyásával.   

A dokumentációban  esetlegesen megnevezett termékek, gyártmányok a minőségi alapelvárást 
jelentik, azoktól eltérni csak Mérnök és Megrendelő jóváhagyása mellett lehet.   

A Vállalkozó számára kötelező követelmény a kiviteli tervekben ábrázolt vagy leírt megoldások, 
arányok és tervrészletek formai kialakításainak betartása. Vállalkozó ezen megoldásokkal 
szemben más formai esztétikai jellegű változatokat saját hatáskörben nem alkalmazhat.   
A megállóhelyek berendezéseit, alkalmazott elemeinek színeit a BKK Zrt. arculatának megfelelően 
a 3-as villamos felújítása során alkalmazottak szerint kell tervezni,  

A peronok burkolata, berendezési tárgyai, azok elrendezése, színezése egységes arculati 
elvárásoknak kell megfeleljen. A peronok építése során a BKK által összeállított segédletben 
megfogalmazott elvárások az irányadók.  

A peronokon kihelyezésre kerülő bármilyen tárgyi berendezés kihelyezése előtt annak típusát, 
elhelyezését, színét, rögzítésének módját a Megrendelővel, a BKK Üzletfejlesztési és Ügyfél 

Kommunikációs Igazgatósággal valamint az Üzemeltetővel jóvá kell hagyatni.  

  

Megállóhelyi utasvárok telepítése  

A megállókban a Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal és EUROELEMENT 
Kft. között megkötött utcabútor szerződés keretében K4 típusú utasváró kerül telepítésre.  

Az utasváró elhelyezésének általános szempontja, hogy a peronokon a vágány melletti biztonsági 
sáv szélétől 1,50 m széles felület a peron teljes hosszán biztosított legyen.  

Utóbbiba sem támaszkodó, sem ülőke sem pedig oldalfal nem kerülhet.  

Az új utasvárók kihelyezését az  EUROELEMENT végzi, Vállalkozó feladata az  EUROELEMENT 
adatszolgáltatása alapján az alapok bekészítése, az energiaellátáshoz szükséges almérő 
felszerelése és csövezés bekészítése.  

  

Peronberendezések  

A peronok területén a biztonság, utastájékoztatás és utaskomfort növelése érdekében az alábbi 
berendezési tárgyak kihelyezése szükséges  

- korlát  

- megállótábla  

- hulladékgyűjtő  

- City Light típusú vitrin (CLP)  

  

Korlát  

Korlát kihelyezése a villamos megálló útpálya felőli oldalán, a buszmegálló vonalában, a vágány 
felőli oldalon, valamint a rámpa és gyalogátkelőhely között a vágány felőli oldalon mindenhol 
szükséges.  

A korlátok kihelyezése során figyelembe kell venni, hogy azok sem a villamos, sem a közúti 
űrszelvénybe nem lóghatnak be, a korlátok között biztosítandó gyalogos felület szélessége min. 
2,00 m.  

A hajlított csőkorlát elemek keresztrudas kivitellel készítendők a vakok és gyengénlátók 
közlekedésének elősegítésére. Színezésük, felületkezelésük megegyezik a 3-as villamos vonal 

felújítása során alkalmazottal.  
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Megállótábla  

A megállóhelyeken az e-ÚT 04.02.11:2012 KÖZÚTI JELZŐTÁBLÁK (T) Útügyi Műszaki Előírás E-
041. sz. táblát kell kihelyezni szabvány alumínium tartóoszlopokon mindkét oldalra.  

A táblákat fényvisszaverő fóliával kell ellátni. A megállóhely KRESZ táblák alá két db 500 x 150 
mm 1,5 mm vastag acél tábla (megállónév és dohányozni tilos) kerül, melyek fóliázásához 

szükséges adatokat a BKK-tól kell megkérni. A táblákat fóliázás után kell felszerelni.   
Az oszlopokon kettő darab A3 méretű MOBEG (FGK 80) RAL 5017 színű menetrendtartó keretet 
kell elhelyezni plexi tasakkal. A keret rögzítéséhez METZ szegecselt unitartót és gyorsbilincset kell 
használni.  

A táblákat oszloponként kétoldalas elrendezésben kell szerelni, tehát oszloponként két sorozat 
tábla kihelyezése szükséges.  

A táblákhoz a burkolatépítés előtt – a későbbi peronhangosítás kiépítése érdekében – védőcsövet 
kell elhelyezni az oszlopok és mérőhely között.  

  

CLP tábla  

A CLP táblák kihelyezését a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződés keretében az üzemeltető 
végzi, kihelyezésük díjmentes.  

A CLP táblák a megállóhelyeken a közút felőli korlát vonalába kerülnek, itt a korlátsor megszakad. 
Burkolatépítés előtt az energia ellátáshoz szükséges védőcsöveket a mérőhely és a tábla között 
ki kell helyezni, alapozását el kell készíteni. A cél hogy kihelyezésük után azok környezetében a 
burkolat egységes legyen, utólagos kiöntések a burkolatban ne legyenek.  

  

Hulladékgyűjtők  

A hulladékgyűjtők a korlátok vonalába kerülnek, megjelenésük és színezésük a 3-as villamos során 
kialakított arculathoz illeszkedő. A peronok végén csikktartóval felszerelt a peronok közepén 
csikktartó nélküli hulladékgyűjtőket kell kihelyezni.  

A rögzítést úgy kell megoldani, hogy a burkolatban ne legyenek utólagos kiöntések, szabálytalan 
alakú burkolókövek.  

  

2.6  ÚTÉPÍTÉS  

2.6.1  Meglévő állapot  

A kocsiszínen belül több helyen található burkolt közlekedési felület. Ezek anyagukat tekintve 
részben aszfalt, részben beton. Sok helyen a burkolat már jelentősen leromlott állapotú – hiányos, 
repedezett. A járműtelep és a tőle nyugatra húzódó Fehérvári út (mint közúti kapcsolat) között a 

villamosvágányokon jelenleg 3 kapukihajtó van. Burkolatuk aszfalt, illetve beton. A burkolat 
vízelvezetését víznyelők biztosítják.  

A villamosvágányok között aszfalt burkolatú járdák találhatóak. A kocsiszínen kívül a Fehérvári út 
jelenleg 2x1 forgalmi sávos, aszfalt burkolatú belterületi főút. Jelenleg az útpálya szélessége 6,50-
8,40 m között váltakozik. Nyugati irányban tőle szélső fekvésben közúti villamos pálya található, 

amely mellet helyezkedik el a jelen projekt keretében átépülő Budafok kocsiszín. Az úttest keleti 
oldalán a volt albertfalvai strand, illetve a volt BKV áramátalakító (jelenleg szórakozóhely) van. Az 
úttest mindkét oldalán kiemelt szegéllyel határolt, a vízelvezetés mind a két oldalt víznyelőkön 
keresztül történik. A strand és az áramátalakító oldalán, közvetlenül a kerítés mellett kb. 2 m széles 
aszfaltjárda található, a járda és az úttest között füvesített zöldsáv. Az út ezen a szakaszán a 
parkolás nincsen megoldva.  A tervezési szakaszon található a Mezőkövesd utcai csomópont, ahol 

kerékpárút keresztezi a Fehérvári utat. A keresztezés mellett kijelölt gyalogos átkelőhely is 
található.  
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2.6.2  Tervezett állapot  

A Fehérvári úton a Budafoki kocsiszín előtt villamos pálya vízszintes és magassági korrekciója 
miatt az útpálya átépítése is szükséges. Az építendő útburkolat 6,50 m széles, a villamos pálya 
felöli oldalon kiemelt szegéllyel határolt, egyoldali esésű legyen. Az útburkolat keleti oldalán a 
kerítésig járdaburkolat épüljön.  

A Móricz Zsigmond körtér irányú peronsziget kialakítása mintegy 80 m hosszon szükségessé teszi 

a Fehérvári út nyomvonal korrekcióját, a keleti oldali útszegély átépítésével az útpálya szélesítését 
is. A korrekcióval érintett szakaszon az útpálya tervezett szélessége 6,00 m, új járdaburkolat épül 
2,50 m szélességben, a parkolók megközelítését biztosító felhajtók is átépülnek. Az útpálya a 
burkolatszint változás függvényében teljes pályaszerkezettel épül át, de minimálisan kopóréteg 
szőnyegezéssel teljes felületén felújításra kerül. A járdaburkolatba eső 2 db fa környezetét 
műgyanta kötésű víz-, lég-, és páraáteresztő kőzúzalék burkolattal kell ellátni (Terraway vagy ezzel 
egyenértékű), a faverem mérete min. 1,25 x 1,25 m.  

A gyalogátkelőhely átvezetésénél a vakok és gyengénlátók közlekedését segítő taktilis jelzések 
beépítésre kerülnek.  

A villamos pálya vízszintes és magassági korrekciója miatt a Fehérvári út átépítése is szükségessé 
válik, azért, hogy a kocsiszín 2 tervezett kapukihajtója a megfelelően csatlakozni tudjon az 
útburkolathoz. A tervezett kihajtók 6,00 m szélesek, magasságilag illeszkednek a 
villamosvágányok szintjéhez. Burkolatuk: aszfalt. A kocsiszínbe a fő beközlekedési útvonal az 
északi behajtón történik majd. A telepen belül ehhez csatlakozik (a kötöttségek miatt) 5,5 m széles, 
kiemelt szegéllyel határolt, aszfalt burkolatú bejáró út. A tervezett út az épületeket 40 cm-nél 

jobban sehol sem közelíti meg. A kiemelt szegély és az épületek közötti területet térkő burkolattal 
kell ellátni.  

A belső burkolt területeken a vágánytengelytől 1,65-1,65 m szélességben a burkolat a 
vágányzónához tartozik.  

Az útpálya és járda illetve egyéb pályaszerkezetek rétegrendjét a tervdokumentációk tartalmazzák 
( 5.kötet útépítési fejezet). Felhívjuk a figyelmet, hogy az útépítési munkákat külön FŐMTERV Zrt. 
és Közlekedés Kft által készített tervek tartalmazzák. Az alkalmazott rétegrendek eltérőek.   

Az útszegélyek előregyártott szegélyelemekből építendők  C20/25-X0b(H)-32-F1 beton 
alapgerendába fektetve, a szegélyelemek minőségi követelményei azonosak a peronszegélyeknél 

leírtakkal.  

A kiemelt útszegélyek átlag 12cm magassággal készülnek (a vízváltózásnál 9-15 cm).  

A gyalogos átvezetéseknél a kiemelt szegélyt + 2 cm magasságúra kell lesüllyeszteni. A 
kerékpárosok átvezetése az úttesten szintben történik, (a kiemelt szegély 0 magasságra 
süllyesztendő).  

Szegélysüllyesztéseknél és egyéb nehezen érzékelhető, vagy veszélyes gyalogos 
keresztezéseknél taktilis jelzéseket kell beépíteni a MVGYOSZ előzetes útmutatása alapján. A 
taktilis jelzésrendszernek a gyengén látók érdekében kontrasztosnak kell lennie. A botlásveszély 
elkerülése és a könnyű észlelhetőség érdekében a jelzéseknek a burkolat síkjából 5 mm-re kell 
kiállni.   

Veszélyt jelző sáv - jelölő kövekből: A jelölő követ minden olyan kereszteződésnél kell alkalmazni, 

ahol a gyalogos útvonal jármű forgalomnak kijelölt helyhez, lépcsőhöz, vagy más veszélyes 
ponthoz érkezik.  

A taktilis jelzéssel ellátott betonelemek a felületükön lévő félgömb alakú kiemelkedésekkel segítik 
a tájékozódást a vakok és gyengénlátók részére.  
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A taktilis veszélyt jelző sávot a gyalogos átvezetések szegélysüllyesztésének szélességében 
minimum 60 cm széles sávban a szegély mellett kell elhelyezni. Vezető sáv - vezető kövekből: A 
vezető sáv jelentése: erre haladj, követve a sáv vonalait. A haladási irányt meghatározó jelző 

vezető követ akkor kell alkalmazni, amikor egyéb irányítási lehetőség nem áll rendelkezésre (pl.: 
nincs házfal, korlát melletti haladási lehetőség, valamint a kijelölt gyalogátkelőhelyek estén 
minimum 1,50 m hosszon, ugyanis ez a rávezetés arról is tájékoztat, hogy pontosan hol található 
a gyalogátkelőhely. A taktilis jelzéssel ellátott betonelemek a felületükön lévő bordák 
kiemelkedésekkel segítik a tájékozódást a vakok és gyengénlátók részére. A gyalogos közlekedési 
útvonalon minimum 30 cm szélességben kell beépíteni a taktilis vezető köveket, melynek iránya 
megegyezik a gyalogátkelő irányával.  

A taktilis jelzések kialakítását a Részletrajzok tartalmazzák. A taktilis sávok vonalába utcabútor 
vagy egyéb tereptárgy nem kerülhet.  

  

A tervezett közúti pályaszerkezetek kialakítása megfelel az ÚT 2-1.202:2005 Aszfaltburkolatú 
útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése című Útügyi Műszaki Előírásnak. Az alkalmazott 
aszfalt pályaszerkezeti rétegek megfelelnek az ÚT 2-3.302:2010 Út-pályaszerkezeti 
aszfaltkeverékek. Építési feltételek és minőségi követelmények című Útügyi Műszaki Előírásnak. 
A tervezett burkolati alapok megfelelnek az ÚT 2-3.207:2007 Útpályaszerkezetek kötőanyag 
nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei Tervezési előírások és ÚT 23.208:2006 Útépítési 

beton burkolatalapok Tervezési előírások című Útügyi Műszaki Előírásnak. A burkolat bontások 
szélénél élvágó alkalmazandó. A vágásokat az út tengelyével párhuzamosan, vagy merőlegesen 
végrehajtani. Útcsatlakozásoknál az aszfalt rétegeket 50 - 50 cm-es túlnyújtással kell 
csatlakoztatni, a meglévő burkolat ugyanilyen lépcsős marásával. A csatlakoztatásnál az aszfalt 
rétegek közé 1,00 m széles üvegszálas erősítő rácsot kell beépíteni. Az aszfaltrácsot 
bitumenemulzióval kell leragasztani. Hengerelt aszfalt terítése előtt a fogadó és a csatlakozó 

felületeket bitumenes kenését, kellősítését el kell végezni. Hossz és keresztirányú 
csatlakozásoknál bitumen alapanyagú szalag (Denso Tok Band vagy ezzel egyenértékű) 
beépítése szükséges.  

A burkolatbontási engedély beszerzése a Vállalkozó feladata. Az egyes útpályák kezelője a 
kérelemhez csatolt kezelői hozzájárulásban foglaltaknak megfelelő kiviteli tervhez képest további 
helyreállítási kötelezettséget is előírhat. A burkolatbontási engedélyben szereplő kikötések, 
feltételek, kötelezettségek stb. teljesítése, a feladat részeként Vállalkozó kötelezettsége.  

2.6.3  Bontási és kivitelezési munkák  

Az útbontási, útépítési feladatok, alkalmazott útpályaszerkezetek részletes leírását az 5. kötet 
útépítési fejezete tartalmazza (Útpálya, földmunka, közművek, forgalom).  

Az építéssel érintett felületekről, azt megelőzően a növényzet és humusz eltávolítandó.   

Ahol fagyvédő réteg beépítésére kerül sor, ott fagyálló minőségű homokos kavics, kavicsos homok 
terítendő. További kritériumok: 0,02 mm-nél kisebb szemcsék tömegszázaléka <10 %, 0,1 mm-nél 
kisebb szemcsék tömegszázaléka <25 % (X-1).  

A földmunka fölső 30 cm-es zónája kiváló (M-1) (fagyálló) talajból épüljön, Trρ=95 % minimális 
tömörségi fok mellett. A tükörszinten mért teherbírási modulus értéke E2≥40 MN/m2.   

Feltárás után kötött réteg megjelenése esetén geotextília szükséges.  

Abban az esetben, ha a talajvíz a geotextília szintje fölé emelkedhet, akkor a szűrési igény miatt 
célszerű egyel emelni a GRK kategóriát. Mivel alapesetben elegendő lenne GRK2 textília is, ezért 
javasoljuk ezt egyel növelve GRK3 kategóriájú geotextília beépítését.  

A védőréteg vastagsága: 15 illetve 30cm.  
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A Fehérvári út alatt meglévő DN 300-as KPE anyagú vízvezeték található. Az útpályaszerkezet 
építésekor az úttükör kiszedését követően a vízvezetéken a takarás (a vízművek 
adatszolgáltatását figyelembe véve) minimálisan 49 cm lesz. Az egyébként jó állapotú vezetéket 

az építés során meg kell óvni! Ezért az a földmunkák megkezdése előtt a Fővárosi Vízművek Zrt-
től szakfelügyeletet kell kérni, a vízvezeték helyzetét kutatóárkokkal pontosan meg kell határozni. 
Az földmunka végzése alatt a vezetéket munkagéppel, járművel megterhelni nem szabad! Olyan 
technológiát kell alkalmazni, amellyel a vezeték megterhelését el lehet kerülni (pl.: kézi ásás, 
forgórakodó). A tömörítést mind a földművön, mind a talajjavító rétegen - a vezeték felett csak kézi 
eszközökkel szabad végezni (pl.: lapvibrátor, max. 1 t-ás padkahenger). A talajjavító réteg 

behordását is úgy kell megoldani, hogy a vezeték ne legyen járművel vagy munkagéppel 
megterhelve.  

2.6.4  Vízelvezetés, csatornázás  

A Budafok kocsiszín villamos megállónál a Fehérvári úton a villamos peronnal párhozamosan, az 
úttest alatt Ø30 és Ø40 cm b. egyesített rendszerű gyűjtőcsatorna üzemel. A tervezett oldal- illetve 
felső beömlésű víznyelő aknák a gyűjtőcsatorna meglévő és tervezett tisztítóaknáira kerülnek 

bekötésre. Az új burkolatba eső meglévő beton tisztítóaknákat szintbe kell emelni (5. kötet, Közmű 
fejezet).  

2.6.5  Tér- és közvilágítás  

Jelenlegi térvilágítást el kell bontani. Ezért új térvilágítást kell kialakítani, a szakági terv szerint. (5. 

kötet, 08.3.Térvilágítás fejezet )  

Közvilágítás  

A Fehérvári út érintett szakaszát az MSZ CEN/TR 13201-1:2012 szabvány szerint B1 világítási 
helyzetbe és ME5 világítási osztályba soroltuk. Ennek megfelelően minimálisan Lm=0,5cd/m² 

karbantartási értékű átlagos fénysűrűséget kell biztosítani minimum U0=0,35 egyenletesség és 
Ul=0,4 hosszegyenletesség mellett. Új közvilágítást kell kialakítani, a szakági terv szerint. (5.  

kötet, Közvilágítás fejezet )  

2.6.6  Fedlapok szintbe helyezése  

Az út- és járdaépítéssel érintett területeken a fedlapokat a burkolatépítés során szintbe kell 

helyezni.  

2.6.7  Forgalmi rend  

A tervezés során meghatározó kiindulási pontnak vettük a Mezőkövesd utcai kereszteződés 
veszélyességét. Ez alapján a tervezett állapot forgalomtechnikája a 40-es sebesség korlátozást 
megtartja, az előzési tilalmat pedig a meglévő állapothoz képest a záróvonal meghosszabbításával 
hosszabb távon biztosítja a Fehérvári út déli részén.   

A parkoló helyek kijelölését 2,3 m széles szegély menti helyekkel biztosítottuk, a 
gyalogosátkelőhely biztonságos megközelíthetősége érdekében, a gyalogos-átkelőhelytől 40 m-
re a megállás tiltásra került. A járda a legszűkebb keresztmetszeten 1,53 méter széles.  
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2.7  ÁRAMVISSZAVEZETÉS  

2.7.1  Meglévő állapot  

Az érintett építési területszakasz egyenáramú vontatási energiaellátása a jelenlegi BKV Zrt. 

Budafok áramátalakítóból történik.   

A táphálózat struktúrája sugaras, elnevezése „30-07 Budafok kocsiszín” tápszakasz.   

A Budafok áramátalakító által érintett tápszakaszok a következők:  

 30-04 Budafok elágazás  

 30-05 Leányka utca - Városház utca  

 30-06 Kamaraerdő  

 30-07 Budafok kocsiszín    

Egyéb, az áramátalakító által táplált és a projektben érintett tápszakaszok:  

 30-01 Fehérvári út – Hengermalom út  

 30-02 Fehérvári út – Andor utca  

 30-03 Albertfalva  

 30-08 Savoya Park  

Jelenlegi villamos vontatási tápszakasz:  

Jelenleg járműtelepi áramvisszavezetés a meglévő sínhálózatra korlátozódik. Sínszekrényeken 
keresztül történő vezetékes vágányösszekötések csak elvétve találhatóak. A telepen szívópont 
csatlakozás nincs kiépítve, a legközelebbi a Felüljáró melletti 323. sz. oszlopkapcsolónál található.  

2.7.2  Tervezett állapot  

A tervezett vágánygeometriához igazodóan a Vállalkozónak ki kell építenie a vágányok 

keresztirányú vezetékes összekötéseit, valamint az áramvisszavezető szívópontokat.  

A járműtelep csarnokon kívüli területén keresztirányú vezetékes vágányösszekötéseket kell 
kialakítani.  

A keresztirányú vezetékes vágányösszekötések 90-100 m-es periódusonként kerüljenek 

kialakításra. Ennek megfelelően a szakaszon a szakági tervek szerinti helyeken keresztirányú 
vezetékes vágányösszekötést kell létesíteni.  

A  tervezett  keresztirányú  vezetékes  vágányösszekötéseket  a 
 sínszálanként  1  db nagyteherbírású FŐMTERV típusú, sínszekrénnyel és a 
sínszálakra felfűzve csatlakozó 2 db Mv-1500 típusú (vagy azzal egyenértékű) 1×240 mm2 Cu 
szigetelt vezetékkel – a sínszálakhoz alulról felvezető íves Ø80 PP csövezésekben felfűzve és 
préselt sarus-csavaros rögzítésekkel bekötve kell kialakítani.  

A burkolt pályaszakaszokon a periodikus keresztirányú vezetékes vágányösszekötéseket a 
meglévő csatornahálózatba bekötendő vágányvíztelenítő keresztrácsok mellett kell kialakítani, a 
szükséges vízelvezető csövezések bekötésével.   

Az áramvisszavezető szívópontokat ugyancsak 4 db sínszekrénnyel és a földkábel 
kapcsolószekrényből kicsatlakozó 8 db Mv-1500 típusú, vagy azzal egyenértékű (sínszálanként 2 
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db vezeték 1 db Ø80 PP gégecsőben) 1×240 mm2 Cu szigetelt vezetékkel, préselt 
saruscsavaros rögzítésekkel kell kialakítani.  

  

Jármű javító és tároló csarnokok  

Az I. csarnok III. vágányának keresztirányú vezetékes sínszálösszekötését az akna végén 
lévő lépcsőfeljáratánál alakítottuk ki. A 2 db 1x240 mm2-es vezetékkel történő vezetékes 
kötést az akna oldalfalán kell vezetni és rögzíteni Ø 80-as hajlékony PP, védőben.   
A sínszálra történő csatlakozás egy a helyszínen méretre vágott és a síntalp aljára 
(körvarratos hegesztéssel) felhegesztett egyenlőtlen szárú „L” szelvényű acéllal, a sarus 
csavaros csatlakozásokhoz megfelelő furattokkal történik.   

A III. csarnokban található sínszálak végeit sínszekrényeken keresztül vezetékesen össze 
kell kötni. A burkolt és az aknás vágány esetében is elegendő a vasbetonlemezbe 
vízszintesen elhelyezni a hajlékony Ø 80-as gégecsöveket.  

A beépítendő berendezések, és acél szerkezetek érintésvédelmi sínbekötéseihez a 
megadott helyeken leválasztó szikraköz került (SDS1) bekészítésre. Továbbá védőcsövek 
kerültek bekészítésre az egyenáramú berendezések sínszálra történő csatlakozásához.    

  

2.8  VILLAMOS FELSŐVEZETÉK  

2.8.1  Meglévő állapot  

Jelenleg a felsővezeték hálózat merev és lengő rendszerű.  

A hálózat elemei:  

 100 mm2 keresztmetszetű Cu munkavezeték  

 vashuzal és 35 mm2 keresztmetszetű acélsodrony egyenes és Y alakban  

 több munkavezeték együttes tartására tartó- és iránysodronyok  

 eltérő keresztmetszetű és anyagú oldalkarok  

 hagyományos, hazai kivitelezésben elterjedt lengő- ill. merev kivitelű csapos 
felfüggesztők, ívekben ívkihúzók  

 porcelán szigetelőelemek  

 oszlopra szerelt bilincses horgok; falra szerelt tartószerkezetek  

 A meglévő felsővezeték hálózat állapota erősen elavult, a tartóoszlopok erősen 
korrodáltak. A vágánykapcsolatok fölött felsővezeték hálózat működik.  

2.8.2  Tervezett állapot  

A tervezett felsővezeték hálózatot az építészeti tervekhez igazodóan, valamint az üzemvitel 
műszaki szempontjainak figyelembevételével kell kiépíteni.  

Járműtelep külső tér  

A nyitott területen oszlopok közé vagy épület oldalába rögzített tartósodronyok (egy sodrony vagy 
láncolt tartó- és iránysodrony) és oldalkarok tartják a munkavezetéket. A helyszínrajzon 



 

90  

  

meghatározott helyeken táppont-leágazásokat kell kialakítani 1 db 1x240 mm2 Cu kettős 
szigetelésű tápvezetékekkel.  

Járműtelep lefedés  

A VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. számú vágányok fölé 130 m hosszú, pilléreken álló lefedés létesül. 
A XIV., és a XV. számú vágányok felsővezetékét a lefedés külső oldalára rögzített oldalkarok 
tartják. Energiaellátását a vágánnyal párhuzamosan végigfutó 240 mm2 Cu légtápvezetékről 
történő megtáplálásokkal kell biztosítani.  

Járműtelep tervezett csarnok  

A járműcsarnok I, II, III számú vágányai fölött felsővezeték hálózat nem létesítendő, a 
munkavezetékeket az épület bejáratánál a terven szereplő módon kell kihorgonyozni.   

A csarnok IV, V, VI. számú vágányai fölött lengő rendszerű felsővezeték építendő.   

2.8.3  Bontás  

A bontási helyszínrajzokon jelölt munkavezetékeket, légtápvezetékeket, oszlopokat, 
tartószerkezeteket, és felfüggesztőket, egyéb szerelvényeket el kell bontani. El kell bontani a 
táppontokat: a vezetéket a táppont szekrénytől a munkavezetékig, a felvezető és védőcsövekkel 
együtt. A  meglévő, használaton kívül helyezett falihorgokat nem kell külön elbontani A 
légtápvezeték bontása során gondoskodni kell arról, hogy a tápvezeték egyoldali elbontása esetén 
sem legyenek az oszlopok túlterhelve. Szükség szerint az oszlop ideiglenes lehorgonyzásáról 

gondoskodni kell. A jelenlegi légtáp vezetékeket úgy kell elbontani, hogy azok más helyszínen 
felhasználhatók legyenek.  

A bontás előtt az Üzemeltetővel minősíttetni kell a bontásra kerülő anyagokat. A Vállalkozó 
feladata, hogy a további felhasználásra alkalmas anyagokat BKV telephelyére szállítsa és ott 
deponálja. A hulladéknak minősülő anyagokat a BKV Zrt. erre szerződött partnere fogja elszállítani 

a helyszínről, a Vállalkozó feladata a bontott anyag őrzése is az elszállításig. El kell bontani 
továbbá a megállóhelyi világítási berendezéseket. A megállóhelyi világítás bontási munkáinak 
költségét a felsővezetéki bontások költségeibe kell beépíteni. Az oszlopalapokat a felszíntől 
számított legalább 0,5 m mélységig el kell bontani.  

Az oszlopmunkák idején biztosítani kell az oszlopokon lévő egyéb berendezések folyamatos 

üzemét a szolgáltatókkal egyeztetve.   

2.8.4 Építés  

Munkavezeték, szerelvények  

A tervezett felsővezeték hálózat részben merev, részben lengő rendszerű.  

A hálózat elemei:  

 100 mm2 keresztmetszetű Cu munkavezeték  

 35 mm2 keresztmetszetű acélsodrony egyenes és Y alakban  

 több munkavezeték együttes tartására tartó- és iránysodronyok  

 eltérő hosszúságú oldalkarok  

 Elektroline rendszerű vagy azzal egyenértékű lengő- ill. merev kivitelű felfüggesztők, 
ívekben ívkihúzók  

 üvegszálas szigetelőelemek  
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 oszlopra szerelt bilincses horgok; falra szerelt tartószerkezetek  

A tervezett munkavezeték magasság a járműtelep területén és a kocsiszín előtti területen a 

sínkoronától számított 5,60 m, kivéve a csarnok épület IV, V, VI vágányainál ahol a munkavezeték 
magasságot 5,8 méterre kell megépíteni.   

Tápszakaszok, áramellátás  

A kocsiszín energiaellátása a Budafok áramátalakítóból történik a „30-07- Budafok kocsiszín” 
tápszakaszról. A kocsiszín előtti forgalmi vágányszakasz energiaellátása a „30-04 Budafok 
elágazás” tápszakaszról történik.  

Oszlopok  
A vágánykép kialakítása miatt a járműtelep nyugati oldalán a felsővezeték tartó oszlopokat a 
telepet határoló kerítés vonalába kell elhelyezni. A betervezett oszlopok acél rácsos oszlopok (R) 
és acél csőoszlopok (E és EK) különböző teherbírással és magassággal.  

A kocsiszín előtti téren a felsővezeték-hálózatot túlnyomórészt közvilágítással közös oszlopokra 

kell megépíteni. A fejépületbe és a III. csarnok épületbe falihorgokat kell beépíteni a felsővezeték 
tartására.  

A BKV egyenáramú energiaellátás légtápvezetékei ugyancsak a tervezett oszlopsorra kerüljenek, 
az építési helyszínrajznak megfelelő elrendezésben.  

A bizonytalan közműhelyzet miatt az oszlopalapok készítése kézi árokásással végezhető.  

Szakasz-szigetelők  

A felsővezeték hálózat építése során hagyományos fa szakasz-szigetelőket kell beépíteni, melyek 

két felfüggesztési pont között „mezőben” kerüljenek elhelyezésre, a kiadott tervek szerint.  

Az új szerelvények beépítése előtt minden esetben egyeztetni kell az Üzemeltetővel.  

A hálózat létesítése és bontása során alapvető követelmény, hogy a munkálatok csak 
feszültségmentesítés után és megfelelő képesítéssel rendelkező személyek felügyelete mellett 

végezhetők!  

A tervezett munkálatokra vonatkozó mindazon hatályos szabványt, mely a bontási, az építési és 
szerelési munkákra, a beépítendő anyagokra, szerelvényekre, berendezésekre utaló előírásokat 
tartalmazza, be kell tartani.  

Az építés során a tervek műszaki utalásait, a szabványos védőtávolságra és elhelyezésre 
vonatkozó előírásait be kell tartani.  

Minőségi követelmények  

A munkavezetéket környezetétől kettős szigeteléssel kell leválasztani. Az elsődleges szigetelést a 
munkavezeték felfüggesztő biztosítja, e mellett a tartósodronyokba 1,5 kV-os szigetelőket kell 
beépíteni. A szigetelőket az űrszelvény határon kell elhelyezni, és amennyiben az oszlop a 
villamos űrszelvénytől 2 m-nél távolabb kerül elhelyezésre, akkor az oszlopnál is el kell helyezni 

egy szigetelőt. A szigetelésről a karos oszlopok esetében is gondoskodni kell. A karok 
készülhetnek szigetelő anyagból, vagy acél karok esetén a karnak szigetelővel kell az oszlophoz 
csatlakoznia.   

Falihorgokhoz a keresztsodronyokat hang- és rezgéscsillapítóval  kell csatlakoztatni, melyek 
szigetelőanyagból készüljenek.  

A felfüggesztő szerelvények merev, lengő és ívkihúzó felfüggesztők legyenek. Ahol a tervekben 
külön nincs jelölve, lengő felfüggesztésnél a „Minorok” pálca / Parafil kötél alkalmazandó. Ívekben 
Elektroline rendszerű vagy azzal egyenértékű ívkihúzós felfüggesztést kell építeni. A sodronyokat 
bontható módon kell szerelni. Toldó szem / 2 „lyukú” lemez alkalmazása kötelező. Amennyiben 



 

92  

  

ettől eltérő típus kerül beépítésre, úgy a számított méretek és terhelései értékek megváltoznak, a 
Vállalkozó feladata a terv felülvizsgálata, és szükség esetén módosítása.  

Ahol külön nincs jelölve, oda 35 mm2 keresztmetszetű acélsodronyokat kell beépíteni. Ahol fel van 
tüntetve a sodrony mérete, oda a terv szerintit kell elhelyezni. Ahol az egymás fölötti sodronyok 
eltérő típusúak, ott minden sodrony típusa a tervben jelölve van. Az alkalmazott acélsodronyoknak 
teljesíteniük kell az MSZ 15821 sz. (vagy DIN 3052) szabványban előírt követelményeket, illetve 
a legalább 1350 MPa maximális húzófeszültséget  

A kiadott tervben szereplő, egyszersodort, hét elemi szálat tartalmazó horganyzott sodronyok 
teherbírása:  

  -35 mm2-es  11,5 kN  

  -50 mm2-es  16,5 kN  

 -70 mm2-es  23,1 kN  

A megadott magasságokat a sínkoronaszinttől kell mérni az átfeszítés függőleges síkjából nézve. 
Hosszirányban (kitérve a sodrony függőleges síkjából) figyelembe kell venni a vasúti pálya hossz-
szelvényét.  

A felsővezeték helyszínrajzon „T”-vel vannak jelölve a tervezett oszlopok, falihorgok. „M”-mel 

vannak jelölve a meglévők, melyek felújításuk után megfelelőként lettek feltételezve az új hálózat 
kiépítéséhez. A falihorgokat a sodronyok felszerelése előtt statikai vizsgálatnak kell alávetni.  

Vállalkozónak a meglévő-megmaradó oszlopokat próbaterhelésnek kell alávetni, melynek 
technológiáját az alábbiakban ismertetjük:  

Az oszlopokat a tervben megadott eredő terhelésnek megfelelő nagyságú hatást (tőnyomatékot) 
okozó vízszintes húzóerővel kell fokozatosan megterhelni.  

Az oszlop terhelését fokozatosan (20%-os növelésekkel) kell végezni az alábbiak szerint: ha 
közben a tönkremenetel jelei látszanak (szemmel látható nagy alakváltozás, esetleg 
merevtestszerű, vagy időben nem állandósuló elmozdulás), akkor a terhelést azonnal abba kell 

hagyni, és a próbaterhet levenni. A mérési jegyzőkönyvben ezt a tényt is rögzíteni kell.  

A terhet nem kell tartósan az oszlopon tartani, elegendő a szükséges mérések elvégzésének 
időtartamára, mert (elvileg) az oszlopban nem keletkezhetnek időben változó hatások (kúszás, 
folyási állapot, az alaptest elmozdulása).  

A terhelés felvitele előtt meg kell mérni, és rögzíteni az oszlop – legalább egy – jellemző pontjának 
térbeli helyzetét, amelyhez az elmozdulásokat viszonyítjuk.  

A terhelés alatt mérni kell e jellemző pont helyzetét, és azt, hogy a tehermentesítés után az oszlop 
visszatér-e eredeti állapotába. Ha nem, akkor az oszlop tovább nem terhelhető, mert   

 vagy az alapozása gyenge, és merevtest-szerűen elmozdul,  

 vagy az oszlop képlékeny alakváltozást szenvedett a többletteherre.  

A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet kell készíteni  

Az oszlop és az alapvizsgálatot statikai felügyelet mellett kell végezni.   

Az építési munkálatokat megelőzően közmű feltárás szükséges! A zsúfolt közműhelyzet miatt az 
oszlopok állításánál az alap környezetében csak kézi feltárás végezhető! Amennyiben a kivitelezés 
során a közműhelyzet miatt különleges oszlopalapok építése válik szükségessé, azok tervezése 
és engedélyeztetése a Vállalkozó feladata.   
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2.8.5  Az oszlopalapok kivitelezése  

A terven megadott koordinátákkal és alaptest méretekkel az új alaptestek helyét ki kell jelölni.  

Az oszlopalapokat a közműhelyzet miatt a felszín alatti 1,5 m-es zónában kizárólag kézi munkával 
szabad ásni. Ha a közműgenplán víz, vagy gázvezetéket, vagy csatorna közelségét mutatja, akkor 
a teljes alapgödör csak kézi munkával ásható  

Az oszlopalapokat tartalmazó tervek az 5. kötet 02 Felsővezeték fejezet tervben találhatók.  A 
közműhelyzet miatt, illetve egyéb okokból szükségessé váló esetleges eltérések tervezése és 
engedélyeztetése a Vállalkozó feladata.  

A Vállalkozó feladata, hogy az ideiglenes vezeték kihorgonyzásokat és felfüggesztéseket 

elkészítse. Az ideiglenes munkák tervezési költségeit a 4-es kötet Általános tételek táblázat 
Tervezés során, a kivitelezési költségeit a 4-es kötet Felsővezeték táblázat. megfelelő során 
árazza be. Amennyiben ütemterve alapján további ideiglenes munka elvégzésére van szükség, 
akkor annak költségeit is építse be a hivatkozott sorba. Ideiglenes munka címen pótmunka igény 
nem érvényesíthető.  

2.9  ÁRAMÁTALAKÍTÓ ÁLLOMÁSOK  

2.9.1  Jelenlegi állapot  

A Budafok kocsiszín 600V-os vontatási energiaellátása a Budafok áramátalakítóból történik. Az 
áramátalakító teljes mértékben „sziget üzemben” működik, kooperációs tartalékolási 
lehetőségekkel egyetlen tápszakasz sem rendelkezik. Az áramátalakítót az új egységek 
beépítésére és azok biztonságos üzemvitelének biztosítására alkalmassá kell tenni, mint 
építészetileg, mint technológiailag.  

2.9.2  Tervezett állapot  

Szükséges az áramátalakító kiadott szakági tervek szerinti felújítása és a terhelhetőség, illetve 
üzembiztonság szempontjából történő megerősítése a várható terhelés növekedés üzembiztos 

kiszolgálása érdekében a 19. kötet Áramátalakítók terv szerint.  

A 10 kV-os oldali megtáplálás kapcsán teljesítménybővítésre van szükség, amelyre az 
energiaigény bejelentés megtörtént. Az ELMŰ a kiadott Műszaki Gazdasági tájékoztatóban 
meghatározta a hálózatfejlesztés műszaki tartalmát, átfutási idejét és költségét. A Vállalkozónak 
az MGT-ben meghatározott feltételek alapján szerződést kell kötni az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.-

vel a megvalósításra. Ennek költségvonzata a 19. Áramátalakító tételei között szerepel.  

Az áramátalakító felújítása során a következő beavatkozásokat kell elvégezni:  

• 10 kV-os elosztó: 11 cellás retrofit jellegű felújítása  

• 2 db Geafol 11000±5%±2,5% /400V/231V Dy05. vagy azzal egyenértékű típusú 
segédüzemi száraztranszformátor beépítése a jelenlegi olajtranszformátorok helyett  

• segédüzemi elosztó, illesztése a segédüzemi transzformátorok ELMŰ 
fogyasztásmérőhelyek felújítása  

• Kábelszakaszolók átalakítása a pozitív kábelek fogadására  

• Pozitív 600 V-os egyenáramú elosztó részleges átalakítása  

• Negatív elosztó – átalakítással történő bővítése  

• Távvezérlő berendezés felújítása  

• Járulékos építészeti munkák elvégzése  
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2.9.3  Kivitelezési ütemezés  

A Budafok áramátalakító kivitelezési ütemezését Vállalkozónak az 1.9. pontban leírtak szerint, a 
kiadott organizációs ütemterv figyelembevételével kell elkészítenie. A 2. állapot a villamosforgalom 
teljes kizárásával történik, ebben az állapotban Budafok áramátalakító egyetlen tápszakaszt sem 
táplál. A kivitelezési munkákat is ebben az időszakban kell elvégezni, illetve az egyéb állapotok 
esetében az előkészületi munkákat el lehet végezni., A kiadott organizációs ütemterv szerinti 1-es 

és 3-as állapotokban Budafok áramátalakító tápszakaszainak áramellátását – a 30-07 „Budafok 
kocsiszín” tápszakasz kivételével – folyamatosan biztosítani kell.   

2.10  FÖLDKÁBEL  

2.10.1  Jelenlegi állapot  

Az építési terület egyenáramú vontatási energiaellátása a jelenlegi BKV Zrt. Budafok 
áramátalakítójából történik.  

A táphálózat struktúrája – tartalékkal ellátott – „egykábeles” sugaras.  

Jelenlegi projektben a kivitelezési munkák által érintett villamos vontatási tápszakaszok:  

 30-01 Fehérvári út – Hengermalom út  

 30-02 Fehérvári út – Andor utca  

 30-03 Albertfalva  

 30-04 Budafok elágazás  

 30-05 Leányka utca - Városház tér  

 30-06 Kamaraerdő  

 30-07 Budafok kocsiszín  

 30-08 Savoya Park  

  

A kitápláló és a visszavezető hálózat kábelei régi fektetésűek SZAMKAtVM típusúak, többnyire 
már kifogásolható műszaki állapotúak. A hálózaton alkalmazott kapcsolószekrények eltérő korúak, 
állapotúak és típusúak (BKV típ. régi, álló, oszlop-kapcsolószekrények).  

A beépített szakaszoló-kapcsolók is ennek megfelelően eltérő terhelhetőségűek és kialakításúak.  

2.10.2  Tervezett állapot  

Járműtelep:  

A BKK kocsiszín energiaellátása a Budafok áramátalakítóból történik a „30-07- Budafok kocsiszín” 
tápszakaszról. A tápszakaszt megszakítók 4 alszakaszra bontják. A járműtelepen belül található 
egyenáramú kapcsolóhelységből 4 db megszakítón keresztül a járműtelep 4 db különálló 
energiaellátási szakaszra bontható.   

  

A tervezési területen 3 db táppont, valamint 1 db szívópont létesül.  

A kocsiszínbe tervezett megszakító helyiségébe, egysoros csövezéssel kerül kialakításra 
a 2 db  1x240-es Cu, illetve a 10 db SZAMKAM tip. 1x1000 Al kábel bevezetése.    
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A kocsiszínbe tervezett megszakító helyiségébe, kétsoros csövezéssel kerül kialakításra a 3 db 
kábel, illetve az 5 db SZAMKAMtíp 1x1000 Al kábel be vezetése.   

1 db UR26-os megszakító az 1. számú táppontot és a 2. sz táppontot látja el. 1 db UR15-ös 
megszakító a 4. számú táppontot látja el, 1 db UR 15-ös megszakító a 3. számú táppontot látja el. 
A 2. számú táppontot az UR 26-os megszakítóról és a 3. számú tápponthoz tartozó UR 15ös 
megszakítón keresztül is táplálható. Üzem szerint az UR 26-os megszakítóról van ellátva 
energiával.  

A csarnokon belül lévő mosó vágány a BKV kérésének megfelelően külön UR 15-ös megszakítót 
kapott.    

A déli terület megtáplálása az egyik megszakítón keresztül történik, csarnok IV., V. VI. vágány 
felsővezetékének energiaellátása a második megszakítón keresztül, a járműtelep északi oldalán 
pedig a harmadik megszakítón keresztül. A VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. vágány lefedés alatti 

része az északi és a déli megszakítón keresztül is megtáplálható a helyszínrajzon jelölt 
árbockapcsoló segítségével. Így üzemzavar esetén bármely oldalról kiszolgálható.  

Az épületen belüli szelektív áramköri leválasztások motoros rudazathajtású 
szakaszolókapcsolókkal történnek, az épületen kívüli szakaszolók kézi működtetésűek, az 
üzemeltetővel történő szelektivitási szempontok figyelembevételével.   

A kocsiszín 600 V DC helyiségében a szakaszolók és a cellasor fizikai elválasztására 

lemezborítást és zárható lemezajtót kell készíteni, valamint álpadlót a teljes helyiség alatt.  A 
vasszerkezeteket szekrényvédelemmel kell ellátni, amelyet egy jelzővezetéken 
(jelzőkábel) keresztül be kell kötni Budafok áramátalakítóba.   

A 600 V-os helyiségben elhelyezésre kerülő egyenáramú szakaszolókat tokozott szekrényben kell 

elhelyezni.           

 A kocsiszín területén vészlekapcsolók kerülnek elhelyezésre. A vészlekapcsolók 
működését illeszteni kell a csarnokban elhelyezett motoros szakaszolók működéséhez. 
Vészlekapcsolás „működtetése” feszültségtartással kel történjen, szünetmenetes 
tápellátással.   

Vészlekapcsolás esetén a kocsiszín teljes területét feszültség mentesíteni kell.      

  

A kocsiszín 600 V DC helyiségében a szakaszolók és a cellasor fizikai elválasztására 
lemezborítást és zárható lemezajtót kell készíteni, valamint álpadlót a tervezett kábelfogadó akna 

fölé.          

A tervezett egyenáramú hálózat egységesen SZAMKAM típusú, 1x1000 mm2 Al keresztmetszetű 
energiaátviteli kábelekből áll.  

A BKK kocsiszín energiaellátása a Budafok áramátalakítóból történik a „30-07- Budafok kocsiszín” 

tápszakaszról. A tápszakaszt megszakítók 4 alszakaszra bontják. A járműtelepen belül található 
egyenáramú kapcsolóhelységből 4 db megszakítón keresztül a járműtelep 4 db különálló 
energiaellátási szakaszra bontható.   

Az elavult kapcsolószekrényeket a kiadott terv szerint el kell bontani, helyettük korszerű 
műanyagházas szekrényeket kell kiépíteni. Minden tápszakaszhoz külön tartalék kábel kerüljön 

kiépítésre.  

A tervezett kapcsolószekrényeket egységes zárral, illetve kulccsal kell ellátni. Ennek az 
üzemeltetővel történő egyeztetése a Vállalkozó feladata.   
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A kábelfektetést megelőzően a tervezett nyomvonalon kutatóárok ásást kell végezni, az esetleges 
egyéb – az adatszolgáltatásban nem jelzett, vagy tévesen feltüntetett – közművel történő ütközés 
elkerülésének érdekében.  

A tervezett munkálatoknál az előzetesen elvégzett tereprendezés (fairtás, feltöltés, stb.) elkészültét 
vettük alapul.  

A szekrényeket egységesen 3000 A terhelhetőségü gyüjtősínezéssel kell ellátni.  

Külső tér  

Az elavult kapcsolószekrények elbontásra kerülnek, helyettük korszerűbb műanyagházas 
szekrények kerülnek kiépítésre az építési határok környezetében.   
Az új járművek beszerzése kapcsán a Fehérvári úti villamos vonal energiaellátásának 
korszerűsítését is belátható időn megtörténik. Ennek megfelelően került kialakításra tervezett 
kábelhálózat. A területen átépülnek a jelenlegi táppontok és szívópontok, igazodva a vonalon 

jelenleg is található légtáp-vezeték hálózathoz is.   

A területen 7 db táppont és 2 db szívópont létesül , összesen 12 db műanyagházas 
kapcsolószekrényt kell építeni.   

A kapcsolástechnikai kialakítás, illetve a kábel darabszámok előrehozottan már a távlati kiépítést 

is figyelembe véve került meghatározásra.    

A tervezett nyomvonal kialakításánál a rendelkezésünkre álló egyesített közműtérkép szerinti 
közműhálózati elrendezést vettük figyelembe.  

  

A kiépítendő hálózat főbb elemei  

A tervezett egyenáramú, illetve erőátviteli hálózat egységesen SZAMKAM típusú, 1x1000 mm2  
Al.  

A beépítendő vontatási kábelek szigetelési ellenállási értéke min. 50 MΩ/km legyen.  

A kábelek kötéseit szorítópréses technológiával rögzített toldóhüvelyekkel és zsugorcsöves 
lezárásokkal kell kiépíteni.   

A kábelfej végelzárók préselt sarus kialakításúak legyenek, zsugorhüvelyes lezárással.  

A tervezett földkábel hálózat csatlakozási pontjaihoz – tervek szerinti kézi működtetésű, 1250 A 
névleges terhelhetőségű (BS-1/1250 típ. vagy azzal egyenértékű, a BKV hálózatán 
rendszeresített) szakaszoló-kapcsoló beépítésére alkalmas – műanyag borítású, álló kivitelű 
(MKEB 2-4x1000, valamint MKEB 2-6x1000 típusú vagy azzal egyenértékű, a BKV hálózatán 
rendszeresített) elosztó, táppont vagy szívópont kapcsolószekrényeket kell telepíteni. A tervezett 
kapcsolószekrények (a KVGY által gyártott MKEB típusú vagy azzal egyenértékű műanyagházas 

szakaszolós kábelhálózati elosztó-család BKV szabadtéri alkalmazásra) telepítését a gyártmány 
gépkönyvének megfelelően kell elvégezni. A szekrényeket egységesen 3000 A terhelhetőségű 
gyűjtősínezéssel kell ellátni.  

A 0,4 kV-os erőátviteli kapcsolószekrények a BKV Zrt. hálózatában rendszeresített GEYER, vagy 
azzal egyenértékű típusúak legyenek.  

A szekrények csavarodás elleni védelmének érdekében a kiadott tervek szerinti helyszíni 
betonlábazat készítendő, melynek költségeit a szekrény egységárába kell beépíteni.   

Az érintésvédelmileg kettős szigetelésűnek minősített műanyag elosztószekrények lábazatában 
egy – a szekrény vázszerkezetéhez fémesen nem csatlakoztatható – rúdföldelőt kell előzetesen 

beépíteni mérőszonda céljára, mérőszondával együtt.  
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A funkcionálisan összetartozó szekrények közötti, alsó átkötésű közvetlen csatlakozásokhoz illetve 
szakaszolótérben NSSHöu típusú, 0,6/1 kV-os, vagy annak hiányában NSGAFöu típusú, 1,8/3 kV-
os, 1x240 mm2 Cu keresztmetszetű, kettős érszigetelésű hajlékony vezetékeket kell alkalmazni.  

A funkcionálisan összetartozó szekrények közötti, alsó átkötésű közvetlen csatlakozásokhoz 
NSSHöu típusú, 0,6/1 kV-os, vagy annak hiányában NSGAFöu típusú, 1,8/3 kV-os, 1x240 mm2 

Cu keresztmetszetű, kettős érszigetelésű hajlékony vezetékeket kell alkalmazni.  

A meglévő és létesítendő hálózat szerelése csak feszültség-mentesítést követően végezhető. A 

feszültségmentesítéseket a kiadott organizációs ütemtervvel összhangban kell kérelmezni és 
elvégezni.  

2.11  KÜLTÉRI KÖZVILÁGÍTÁS   

2.11.1  Közvilágítás  

Meglévő állapot és bontás  

Az említett útszakaszon jelenleg a villamos felsővezeték tartó oszlopsorra szerelt Z1 típ. 
lámpatestek vannak. A hálózat a Fehérvári út – Mezőkövesd út sarkán található K-0350-1 jelű 
közvilágítási kapcsolószekrényből van ellátva. Ugyanerre az áramkörre csatlakozik a Mezőkövesd 

úttól északra lévő közvilágítás is.  

A hálózat kialakítása szigetelt szabadvezetékes. A rekonstrukcióval érintett szakasztól délre a 
Fehérvári út közvilágítását kör keresztmetszetű acéloszlopokra szerelt Onyx2 típ. lámpák látják el, 
ez a hálózat földkábeles és a K-3462-3 jelű közvilágítási kapcsolószekrénybe csatlakoznak. A 
rekonstrukció keretében a Fehérvári út és a gyalogjárda teljes szélességében új burkolatot kap, 

valamint elbontásra kerülnek a felsővezeték tartó rácsos vasoszlopok. Ezért tárgyi szakaszon új 
közvilágítási hálózat kialakítása szükséges.  

Építés  

Világítási követelmények meghatározása  

A Fehérvári út érintett szakaszát az MSZ CEN/TR 13201-1:2012 szabvány szerint B1 világítási 
helyzetbe és ME5 világítási osztályba soroltuk. Ennek megfelelően minimálisan Lm=0,5cd/m² 

karbantartási értékű átlagos fénysűrűséget kell biztosítani minimum U0=0,35 egyenletesség és 
Ul=0,4 hosszegyenletesség mellett.  

  

A világítás számításánál figyelembe vett avulási tényezőt az MSZ EN 13201-2…4:2004 

szabványok előírásai alapján határoztuk meg:  MF(t) = UA(t) x FFA(t) x LTA(t) x FFT(t), ahol UA 

=1  (útfelület avulási tényezője),  

  FFA  =0,91   (fényforrás avulási tényezője 2 éves működési idő esetén),  

  LTA  =0,922 =0,85 (lámpatest avulási tényezője 2 évenkénti tisztítás esetén),   FFT 

= 1    (a fényforrás túlélési tényezője).  

Ezekből:  

MF = 0,8.  

  

Tervezett berendezések  

Fenti követelményeket figyelembe véve LT Hungária Ring 100/76/4T típusú 10m 
fénypontmagasságú talplemezes acéloszlopokra, 1m hosszú 5°-os lámpakarra szerelt Onyx2 
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típusú lámpatesteket kell beépíteni, 100W Na fényforrással. A tervezett hálózat kialakítása 
földkábeles (NYCWY). Az oszlopok GURO gyártmányú biztosítódobozzal felfűzve csatlakoznak a 
tervezett áramkörre. A betáplálás a megmaradó K-0350-1 jelű közvilágítási kapcsolószekrényből 

történik. A burkolatbontás ill. építés idejére a szekrény megfelelő védelméről gondoskodni kell. A 
tervezett kábel KPE védőcsőben keresztezi a Mezőkövesd utat és csatlakozik a csatlakozó 
beruházásból kiépítendő közvilágításhoz. Az elbontandó közvilágítási hálózat a BDK Kft. 
tulajdonát képezi, ill. az új hálózat a BDK Kft. részére lesz átadva, ezért mindennemű bontási és 
építési munka kizárólag a BDK Kft. által jóváhagyott kiviteli terv birtokában, ill. a BDK. Kft. 
szakfelügyelete mellett végezhető.  

  

2.11.2  Térvilágítás  

A kocsiszín területén a jelenleg üzemelő térvilágítás elemeit el kell bontani és a telep új 
kialakításához igazodó új térvilágítási hálózatot kell létesíteni.  

A hálózat a BKV Zrt. tulajdonába lesz átadva, üzemeltetéséről ők gondoskodnak. Az új hálózatban 
LED-es fényforrásokat kell alkalmazni. A tervezett lámpák tartószerkezetei a villamos 

felsővezetékkel közös oszlopokra ill. épületszerkezetekre rögzített acél lámpakarok legyenek. A 
kiadott szakági tervek szerint külön térvilágítási oszlopokat is el kell helyezni.  

A hálózat földkábeles kialakítású legyen, az áramköröket az új 0,4kV-os főelosztóba kell 
csatlakoztatni, amely az új járműcsarnok fejépületében kerüljön elhelyezésre.  

A létesítendő térvilágításról külön szakági tervkötet készül (5. kötet, 08.1. Térvilágítás).  

A létesítés általános előírásai  

A BKV Zrt. üzemi területén kívül előzetes engedély nélkül gépi földmunka nem végezhető 
(árokásás, védőcsőfektetés, oszlopgödör fúrás stb.).   

A bontásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel kell végezni, a bontott anyagok további 

felhasználásáról a helyszínen a Mérnök és a tulajdonos (BKV Zrt) rendelkezik, a felvett bontási 
jegyzőkönyv szerint. Bárminemű tervváltoztatáshoz a Tervező és az BDK Kft. együttes 
hozzájárulása szükséges.   

A kábelfektetési és szerelési munkálatok befejezése után a BKV Zrt. vonatkozó előírásai, valamint 
az MSZ 13207 sz. szabvány szerinti méréseket és próbaüzemet kell végezni.  

2.12  JELZŐBERENDEZÉSEK, VÁLTÓÁLLÍTÁS, VÁLTÓFŰTÉS  

2.12.1  Jelzőberendezések, váltóállítás  

A kocsiszínbe a ki-és beálló villamosok, valamint a Savoya-elágazáson átmenő/áthaladó 
villamosok közlekedését a Vállalkozó által tervezésre/gyártásra/telepítésre kerülő 

jelzőberendezésekkel kell szabályozni. Ennek érdekében a Vállalkozónak két külön 
jelzőberendezést kell kialakítani: a Forgalmi utcai deltavágányok térségében új berendezés 
építendő, a déli líra vágánykapcsolatánál épülő csomópontot pedig be kell vonni a Savoya- 
elágazásnál lévő jelzőberendezés működésébe. A Savoya elágazás jelzőberendezése a 
váltóállítómű és ennek vezérlésén kívül teljesen átépítendő  

A váltóállítás és a váltófűtés berendezéseinek és alépítményeinek telepítését a kapcsolódó kiadott 
szakági tervekkel összhangban kell megtervezni, illetve megépíteni.  

Jelzőberendezés tekintetében: o VI. fejezet {3.7.1-K}{3.7.2-

K}{3.7.3-K}{3.7.4-K} o IX. fejezet (kötelező 

érvényű)  
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A berendezések alkalmassági tanúsítványainak beszerzése a Vállalkozó feladata.  

A gyártmány specifikus kiviteli tervek, részlettervek, bekötési rajzok, kábelezési tervek elkészítése 
a Vállalkozó feladata, melynek költségeit a 4-es kötet Általános tételek Tervezés során kell 

költségelni.  

A jelzőberendezés, váltóállítás és a váltófűtés berendezéseinek és alépítményeinek telepítését a 
Vállalkozónak kapcsolódó szakági tervekkel összhangban kell megépíteni.  

  

A telep forgalmi utcai líravágányaihoz való behaladás biztosításához, a Vállalkozónak kocsivezetői 
váltóállító berendezést kell telepítenie, mely szabályozza a Delta-kapcsolat déli ágából való 
behaladást.  
A Savoya-elágazáshoz olyan jelzőberendezést kell telepíteni, amely a jelenlegi elágazást érintő 
meneteken kívül a kocsiszíni ki- és beállásokat is komplexen és teljes körűen kezelni tudja. A 

kiépítésre kerülő berendezéseknek meg kell felelnie a BKV Zrt. „Feltétfüzet közúti vasutak 
forgalomirányításához szükséges biztonságtechnikai elemek és berendezések számára BKV- 

VILL-1.04” című dokumentum kötelező,,és a szakági tervekben részletezett opcionális 
előírásainak.  

A berendezések előírt – arra feljogosított szervezet által kiállított – megfelelőségi (alkalmassági) 
tanúsítványainak biztosítása a Vállalkozó feladata.  

A gyártmány specifikus kiviteli tervek, részlettervek, bekötési rajzok, kábelezési tervek elkészítése 
és Üzemeltető általi jóváhagyatása a Vállalkozó feladata, melynek költségeit a 4-es kötet Általános 
tételek Tervezés során kell költségelni.  

A kivitelezés során Hanning&Kahl, vagy azzal egyenértékű váltóállító berendezéseket kell 
telepíteni. (a tervekben a H&K típuscsalád megnevezés szerepel). Ezt minden esetben úgy kell 

értelmezni, hogy ilyen, vagy ezzel műszakilag egyenértékű berendezés beépítése szükséges.   

A tervezett kialakítások alkalmasak legyenek valamennyi, a BKV villamos vágányhálózatán 
közlekedő bármilyen áramszedő-elrendezéssel rendelkező villamosvasúti szerelvény 
közlekedtetésére. Beépíteni csak olyan eszközöket szabad, amelyek ezt a feltételt teljesítik.  

  

  

Általános előírások  

- Amennyiben a kivitelezés során Vállalkozó a kiadott szakági tervektől el kíván térni, 
abban az esetben az eltérésből adódó valamennyi tervezés és engedélyezés a 
Vállalkozó feladata.  

- A váltóállító berendezéssel kapcsolatban biztosítani kell az üzemeltetőnek a 
számítógépes kapcsolaton keresztül történő lekérdezés, illetve beállítás, hardver és 

szoftver eszközeit (számítógép, szoftver, USB kulcs) és leírásokat magyar nyelven. 
FUTÁR integráció lehetőségét a későbbiekre nézve biztosítani kell.  

- Az alkalmazott elemek gyári előírásainak megfelelő beállításait igazoló mérési 
jegyzőkönyveken felül a berendezésekhez kapcsolódó kábelek lefektetése / kifeszítése 
után valamennyi kábelre szigetelési ellenállás és hurokellenállás mérést kell elvégezni, 

melyek jegyzőkönyvét a megvalósulási dokumentációhoz kell csatolni.  

- A váltó üzembe helyezéséhez szükséges tevékenységeket a BKV Zrt. Közúti vasúti 
pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások szerint kell elvégezni.  
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- Az Üzemeltető részére a megvalósult berendezés részletrajzait, szekrény beültetési 
rajzokat, részletes kapcsolási rajzokat, sorkapocs terhelési lapokkal (minden 
sorkapocsra) a megvalósulási tervvel együtt át kell adni. A megvalósulási dokumentációt 

(részegységek műszaki leírása) magyar nyelven kell benyújtani az üzemeltető részére 
.  

  

Megjegyzés: A váltóállító művek víztelenítését az 5. kötet Vágányépítés tervcsomag szerint kell 

megépíteni.  

A kocsivezetői állítású váltók tekintetében   

A Feltétfüzet II. III. IV. V. és VI. fejezet kötelező érvényű pontjai mellett az alternatív vagy opcionális 
követelményekkel kapcsolatban a következők betartása szükséges. A terv a feltétfüzetben 
megadott hivatkozási módot használja (pl.: {BKV-VILL-1.04- 2.1.8-O}).  
Ezek szerint a kötelező követelményeken túl az alábbi általános alternatív vagy opcionális tételeket 

kell teljesíteni:  

- II. fejezet {2.2.2-O}; {2.3.1-A2}; {2.8.1-A2}; {5.2-O};   
- III. fejezet {1.4-A1}; {1.4-A2}; {1.4-A3}; {1.7-O}; {1.8-O}  
- IV. fejezet {2.4.3.8-O}  
- V. fejezet {3.1.1-A1};{3.1.2-A1}; {3.1.3-A1}; {3.2.1-A1}; {4.3-A1}; {5.1.1-A1}; (5.2 

pályaépítési technológiától függően); {5.6.3-A2}; {5.6.9.-A1}; {5.7.3-A1}; {5.7.4-O}; 
{5.8.4-A1}; {5.8.7-A2};  

- VI. fejezet. {3.1.2.5-O}; {3.1.2.8-O}; {3.1.2.15-O}; {3.1.2.18-O}; {3.1.3.1-A1}; 
{3.1.3.2A2}; {3.1.6.4-O}; {3.3.2-A1}; {3.4.4-A2}; {3.5.7-A1}; {3.6.1-K}{3.6. 2-K}{3.6.3-
K}{3.6.4K}{3.6.5-K}{3.6.6-K}{3.6.7-K}{3.6.8-K}  

  

A kitérővíztelenítés részlettervei a Vágányépítés tervkötetben találhatóak.   

A váltóállítómű beépítése során a gyártó előírásait maradéktalanul be kell tartani, különös 
tekintettel a váltó és az állítómű kapcsolatára. Az érintett területre az váltóállítóműveket kell a 
Vállalkozónak be, illetve visszaépíteni melyek a következők:  

- A 2750 sz. kitérőbe a mai meglévő váltóhajtóművet (HWE-100) kell visszaépíteni   

- Új, csillapított állítású, végállásellenőrzéssel felszerelt váltóhajtómű (HW61.1A-VV-ZVV) 
kell beépíteni az alábbi kitérőkbe: (K2716, K2720, K2750)  

- Speciális (átszelési kitérőbe való) csillapított állítású, végállásellenőrzéssel felszerelt 
váltóhajtóművet kell beépíteni az A 2708 sz. átszelési kitérőbe.  

- a váltóállítóművet a két csúcssín közé kell beépíteni,  

- a beépítéshez betonalapot kell készíteni,  

- az aljkiosztást a földszekrény méreteinek megfelelően kell kialakítani,  

- az 1. sz. aljat ki kell vágni a tisztító-toldat beépíthetősége miatt,  

- behelyezés után a hajtómű földszekrényt úgy kell behegeszteni, hogy a vonórúd 
tengelyvonala pontosan egybeessék a váltó vonórúd tengelyvonalával,  

- behegesztés után a takarólemezeket síncsavarral a talpfákhoz kell rögzíteni,  

- a földszekrény fedlap kiegészítő elemeit a helyszínen méretre kell vágni és behegeszteni,  

- a vízelvezető csövet ( 200 mm), valamint a kábelek átvezető csöveit az alap 

betonozásakor be kell építeni,  

- beépítéshez beépítési és beüzemelési gyakorlattal rendelkező szakember helyszíni 
művezetését biztosítani kell  

A sínáramköri, és feloldóhurok sínszekrényeket a Vállalkozónak úgy kell megrendelni a gyártótól, 
hogy az vízelvezető nyílással rendelkezzen, amit a vágányvíztelenítő hálózatba be kell kötni. A 
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sínszekrényeket emellett vízmentesen záró fedlappal kell szerelni. A gyártó tájékoztatása szerint 
a sínszekrények 60 t teherbírásúak, ezáltal a közúti forgalmat elviselik, azonban a felszerelésnél 
a gyártó utasításait maradéktalanul be kell tartani.  

A földelő sínszekrények az áramvisszavezetés tervben tervezettel megegyező típusú, nagy 
teherbírású sínszekrények legyenek, ezeket ugyancsak be kell kötni a víztelenítő hálózatba.   

A berendezések részegységeinek leírását és elhelyezését valamint a váltóállító berendezések 
tervezett működési leírását a „Váltóállítás és jelzőberendezés” tervkötet tartalmazza. A 

berendezések részletes működési leírását és kezelési, karbantartási utasítását a gyártónak kell 
biztosítania a szállított berendezéssel.  

  

2.12.2  Váltófűtés  

A berendezés részegységeinek leírását és elhelyezését valamint a váltófűtő berendezés tervezett 
működési leírását az 5. kötet, „Váltóállítás és jelzőberendezés” tervkötet tartalmazza.  
A berendezés részletes működési leírását és kezelési, karbantartási utasítását a Gyártónak kell 
biztosítania a szállított berendezéssel.  

A kocsiszín területén kívül a Savoya-elágazás és a delta-elágazás valamennyi váltóját 

váltófűtéssel el kell látni. A váltófűtés automatikus (sínhőmérséklettől és csapadéktól függően), 
illetve kézi működésre is alkalmas vezérlésű, 600 V-os vontatási hálózatról üzemelő fűtőrudakkal 
történik. A váltófűtés vezérlést a váltóállító vezérlőszekrényekbe kell elhelyezni. A kocsiszín 
területén belül a 2.3. Villamos pálya fejezet Kitérő táblázatokban megjelölt kitérőket kell 
váltófűtéssel ellátni, illetve a K 2750, K2751-es váltókat is  

A váltófűtés önálló vezérlőszekrénybe telepített, automatikus (sínhőmérséklettől és csapadéktól 
függően) illetve kézi működésre is alkalmas vezérlésű, 600 V-os vontatási hálózatról üzemelő 
fűtőrudakkal kell történnie. A Savoya-elágazás, valamint a Delta-elágazás területén található 
váltók fűtés-vezérlőszekrénye betonalapon kell elhelyezni, a „telepi” váltók fűtés-szekrényeit 
felsővezeték oszlopon kell elhelyezni.   

A telepen (belső területen) és a „külső területen” összesen négy váltófűtés vezérlés (Fve1, Fve2, 
Fve3, Fve4) található. A négy vezérlés ad visszajelzést – üzemszerű és üzemszerűtől eltérő – 
működéséről a kocsimesteri irodában elhelyezett számítógépen.   

A „visszajelentő” kábelek a szekrényektől alépítményben, vezetve érik el a kocsiszín épületét, majd 
az épületet elérve, az „épületvillamosság” kábeleivel együtt, fal mentén, külön tálcán vezetve érik 

el a kocsimesteri helyiséget.   

A váltófűtést ezeken a helyszíneken H&K vagy azzal egyenértékű berendezéssel kell 
megvalósítani.  

  

Általános előírások  

 A Vállalkozó feladata továbbá, hogy a váltóállító berendezéssel kapcsolatban biztosítsa 
az üzemeltető részére a számítógépes kapcsolaton keresztül történő lekérdezés, illetve 
beállítás lehetőségét. Az ehhez szükséges hardver és szoftver eszközöket (szoftver, 

USB kulcs) és leírásokat magyar nyelven kell biztosítani.  

 Az alkalmazott elemek gyári előírásainak megfelelő beállításait igazoló mérési 
jegyzőkönyveken felül a berendezésekhez kapcsolódó kábelek lefektetése/kifeszítése 
után valamennyi kábelen szigetelési ellenállás és hurokellenállás mérést kell elvégezni, 
melyek jegyzőkönyvét a megvalósulási dokumentációhoz kell csatolni.  
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 Az Üzemeltető részére a megvalósult berendezés részletrajzait, szekrény beültetési 
rajzokat, részletes kapcsolási rajzokat, sorkapocs terhelési lapokkal (minden 
sorkapocsra) a megvalósulási tervvel együtt át kell adni.  

2.13  KÖZÚTI JELZŐ  

A Fővárosban üzemelő közúti forgalomirányító berendezések tulajdonosa BFFH 

Városüzemeltetési Főosztály tulajdonában van, de hasznosítási joga az NSN Siemens TraffiCom 
Kft-é.  

A berendezések kezelője és üzemeltetője a BKK Zrt. Közúti Közlekedési Divízió.  

A berendezések szervizelését a BKK szerződött partnerei végzik.  

A forgalomirányító berendezések programozását csak a BKK Közúti Közlekedési Divízió 
szerződött partnere végezheti. A Vállalkozó feladata, hogy a programozások idejét egyeztesse. Az 
átprogramozások díját a 4-es kötet közúti jelző táblázatok megfelelő sorain szerepeltesse.  

A Vállalkozó nem jogosult a csomóponti forgalomirányító berendezések szekrényeinek 

felnyitásához. Amennyiben a munkavégzés során erre szükség van, azt csak az Üzemeltető 
jelenlétében végezheti. A szakfelügyelet díját a 4-es kötet Általános tételek vonatkozó sorába kell 
beépíteni.  

A meglévő berendezés átalakítását a BKK Közúti Közlekedési Divízió szerződött partnere 
végezheti. Az átalakítások tervezett időpontját előzetesen egyeztetni kell.  

Az építési határon belül a központi forgalomirányító rendszerrel függésben üzemelő jelzőlámpás 
csomópontok találhatók, amelyeknek az építés alatt is üzemelniük kell. Minden jelzőlámpás 
csomópontban van pályát keresztező alépítmény.  

Egyúttal felhívjuk a figyelmet, hogy az alépítményi védőcsövekbe üzemelő kábelek vannak 
behúzva és ezek elvágása súlyos károkat okozhat, melynek helyreállítása, kárának viselése 
a Vállalkozót terheli.  

A meglévő alépítményi hálózat védőcsöveibe optikai, telefon, és jelzőlámpa kábelek vannak 
behúzva. Ezért, ha bármilyen okból az alépítményi hálózathoz hozzá kell nyúlni, haladéktalanul 
értesíteni kell az üzemeltető (BKK – Közút Zrt, NSN TraffiCom) és a szerviz szolgálatot.  

  

  

Mai állapotában Budafok kocsiszínnél (Fehérvári út – Mezőkövesd u.) nem található jelzőlámpás 
csomópont, az elsőbbségi viszonyokat jelzőtáblák szabályozzák.  

Mivel azonban a fejlesztések után új útpálya burkolat és vágányzóna alakul ki, a forgalomtechnikai 
kialakítás is változni fog.  

A Mezőkövesd utca torkolatában új jelzőlámpás csomópontot kell kiépíteni. A mellékirányú torkolat 
árnyékában főpályát keresztező gyalogátkelőhely és kerékpárút vezet. Új gyalogátkelőhely kerül 
kijelölésre a mellékirányú torkolatban is.  

A főpálya szabadjelzésének indokolatlan megszakításának elkerülésére detektrorok és 
nyomógombok kihelyezése szükséges. Az új közúti jelzőberendezés vezérlőszekrénye min. 8 
jelzőcsoport irányítására és LED-es jelzőfejek vezérlésére alkalmas.  

A csomóponttól kissé északra a peronok északi végénél tervezett gyalogátkelőhelyhez célszerűen 

előre be kell készíteni a várható későbbi fejlesztéseknek megfelelő közúti jelzőberendezés 
alépítményeit.  
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2.14  FORGALOMTECHNIKA  

2.14.1  Jelenlegi állapot  

2.14.2  Építés alatti ideiglenes forgalomtechnika  

A kivitelezés megkezdéséhez jóváhagyott forgalomkorlátozási tervekre van szükség. A teljes körű 
forgalomtechnikai tervek és a hozzá kapcsolódó ideiglenes közúti jelző tervek, valamint a 
forgalomkorlátozási tervek és a hozzá kapcsolódó ideiglenes közúti jelző tervek elkészítése, 
jóváhagyatása és megvalósítása a Vállalkozó feladatát képezi. Az ideiglenes forgalomtechnikával 

kapcsolatos munkák költségeit a 4-es kötet Általános tételek vonatkozó sorain kell beárazni. Az 
ideiglenes forgalomtechnikai terveket a BKK Közút Divízióval kell egyeztetni.  

Az ideiglenes forgalomtechnika beárazását az 5. kötet, Organizáció tervcsomagban található 
állapottervek alapján kell elkészíteni.  

A Vállalkozónak tekintettel kell lennie kapcsolódó más beruházások, vágányzárak idő- és 
helyigényéhez, ezért a BKK Közúti Közlekedési Divízióval, Tömegközlekedési Divízió-val, a 
Mérnökkel és szükség esetén egyéb hatóságokkal és üzemeltetőkkel rendszeres egyeztetés 
szükséges.  
Az építési állapotokban az ideiglenes közúti jelzők kábelezését lehetőség szerint a meglévő 
alépítmények és kereszttartó sodronyok felhasználásával kell megoldani. A meglévő alépítményi 

hálózat védőcsöveibe optikai, telefon, és jelzőlámpa kábelek vannak behúzva. A nyomvonal a 
tervezési határon belül korrekcióra, védelemre szorul ezért felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy az 
üzemelő kábelek bármilyen megsértése a rendszerben kiesést okozhat ami nem engedhető meg. 
Ezért, ha bármilyen okból az alépítményi hálózathoz hozzá kell nyúlni, haladéktalanul értesíteni 
kell az Üzemeltetőt.  

2.14.3  Táblázások, felfestések  

2.14.3.1 Bontás  

A munkaterületen levő közúti jelzőtáblák tulajdonosa a BKK Közút Zrt, a BKV Zrt. üzemi területén 
belül a BKV Zrt.   

A munkák során a terv szerint elbontásra kerülő táblákat, oszlopokat, pollereket és csőkorlátokat 
be kell szállítani BKK Közút, illetve a BKV Zrt. kijelölt telephelyeire.   

A bontást, és a szállítást úgy kell végezni, hogy a bontott anyagok más helyszínen felhasználhatók 
legyenek. Bontás közbeni sérülés esetén a Vállalkozó köteles új eszközzel pótolni a sérült eszközt 
saját költségén.  

2.14.3.2 Építés  

A forgalomba helyezés előtt valamennyi tervezett forgalomtechnikai eszköz telepítését el kell 
végezni. A végleges táblázás és felfestések elvégzése a Vállalkozó feladata.  

Az útburkolati jeleket tartós termoplasztikus anyagból kell készíteni.  

Az útburkolatba erősített fényvisszaverő prizmák hóekézhető kivitelűek legyenek.  

A kerékpárosok nyomvonalába eső burkolati jelek (kerékpáros piktogramok) egységesen 

legfeljebb 2 mm vastagok lehetnek (Premark vagy ezzel egyenértékű).   

A kerékpáros piktogramok kivételével a burkolati jelek tartós kivitelűek legyenek.  
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Az ideiglenes forgalomtechnikához szükséges táblákat és oszlopokat a Vállalkozónak kell 
biztosítania, bontás után azok a Vállalkozó tulajdonában maradnak.  

A tervezett közúti jelzőtáblák általános főmérete: D=600 mm. Jelzőlámpával azonos oszlopon 
elhelyezett KRESZ-táblák fóliája DG minőségű legyen.  

A kivitelezés során a BKK Közút által üzemeltetett területeken kihelyezésre kerülő csőkorlátok 
forgalomtechnikai eszközök. A csőkorlátok mennyiségi kiírása a 4-es kötet Forgalomtechnika 
táblázatában található.  

2.14.4  Tervezett állapot  

A tervezett állapot forgalmi rendjét a forgalomtechnikai helyszínrajz tartalmazza.  

Jelzőtáblák kihelyezése  

A jelzőtáblákat a hatályos 4/2001. (I.31.) KöViM rendelet, az e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák (T). 

A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése, az e-UT 04.00.11 A közúti jelzőtáblák 
műszaki szabályzata (JTSZ), valamint az e-UT 04.00.12 Közúti jelzőtáblák. A közúti jelzőtáblák 
megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményei (JETSZ) Útügyi Műszaki 
Előírásoknak megfelelően kell kihelyezni  

  

2.15  KÖRNYEZETRENDEZÉS  

2.15.1  Jelenlegi állapot   

A kocsiszín jelenlegi területén a zöldfelületek meglehetősen rossz minőségűek. Fák leginkább a 
telek peremén találhatóak. A lakóépület környezetében és a belső udvarban találhatók 
zöldfelületek ápoltak, ám a növényborítottság igen alacsony, és nem képviselnek értéket. A 
vágányépítés következtében telken kívüli területek is érintettek a fakivágásban.   

2.15.2  Tervezett állapot  

A telep kerítésén belül és kerítésen kívül található lombos fák és fenyők számát, a Vállalkozó által 
kivágandó és pótlandó fák számát, törzsátmérőjét részletesen az 5. kötet, Környezetrendezés 
fejezet tartalmazza.   

A tervezett fák száma fedezi a kerítésen kívüli területek fapótlását.  

Az átadást követően a Vállalkozó egy éven keresztül garanciát köteles vállalni a zöldfelületek 
minőségéért és fenntartásáért.   

2.16  ÉPÍTÉSZET ÉS TARTÓSZERKEZET  

2.16.1  Jelenlegi állapot   

A kocsiszín meghatározó téglaburkolatos épületei (II. és III. csarnok, ún. 390-es raktár, lakóépület) 

jellemzően a múlt század elején épültek. Az I. csarnok későbbi építés. Az igények és funkciók 
változásával az épületeket folyamatosan „toldozták – foltozták”. Teljes körű felújításra évtizedek 
óta nem került sor. A szükségszerű karbantartások elmaradása miatt az épületegyüttes műszaki 
állapota mára teljesen leromlott. A felújítás műszaki-szerkezeti, energetikai és technológiai 
szempontokból is szükséges.  

2.16.2  Tervezett állapot   
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Mindkét meglévő javító csarnok – a III. csarnokrész (amely jelenleg és a jövőben is a nosztalgia 
és hókotró járművek tárolására szolgál) kivételével elbontásra kerül és egy új javító és karbantartó 
funkciót ellátó csarnok kerül megépítésre.  

A tervezett állapot a hatályos Kerületi Szabályozási Terv előírásainak megfelel.  

2.16.3  Részletes feladat leírás  

2.16.3.1 Vállalkozó által bontandó épületek és funkcióik új helye  

2.16-1. táblázat  

Bontandó épület, 

épületrész  
Funkciói  Új helye  

Gépműhely - a jelenlegi II. 

csarnok hátsó részéhez 

építve  

Fémmegmunkáláshoz kézi és 

gépi berendezések, alkatrész 

tárolók.  

Új/tervezett I-es II-es csarnok 
között földszinti  

műhelysorban  

Asztalos műhely - a 

jelenlegi gépműhely hátsó 

részéhez építve  

Faipari gépek  

I-es csarnok mellett lévő 

kiszolgáló épületrészben a 

földszinti műhelysorban  

Régi nappalos étkező – 

(jelenlegi II. gépműhely  
Járműalkatrész raktár  

Új kiszolgáló épületrész 

földszintjén  

hátsó részéhez építve)    

T5C5 alkatrész raktár – (a 

jelenlegi II. csarnok hátsó 

részéhez építve)  

T5C5 Járműalkatrészek tárolása  

Új/tervezett I-es csarnok 

mellett lévő kiszolgáló 

épületrészben  

Eszterga műhely –  
(a jelenlegi II. csarnok 

hátsó részéhez építve)  

2 eszterga, fémdaraboló fűrész, 

fúró és köszörűgép  

Új csarnokok közötti  

épületrészben a földszinti 

műhelysorban  

Nappalos művezetői és 
MEO iroda –  

(II. csarnok oldalához 

építve)  

Művezetői és MEO iroda  

Új csarnokok közötti  

épületrészben a földszinti 

műhelysorban  

Műszerész, diagnosztika    

műhely  
(jelenlegi II. csarnok 

oldalához építve)  

Műszerész műhely  Új csarnokok közötti 

épületrészben az emeleten  

Üzemvezetői épület  
Üzemvezetői iroda, 

adminisztrátori iroda, WC  
Új kiszolgáló / irodarészben  

Pince (domb) –    

(az üzemvezetői épület 

mögött)  

-  -  

Raktárépületek –  

11. vágány mellett  

Veszélyes-anyag tároló, 

olajraktár  
II. csarnok melletti raktársor  

Pályafenntartó szolgálat    

épületei –  

(az I. csarnok és a  

Fehérvári út között)  

-  I-es csarnok mellett lévő 

kiszolgáló épületrészben  
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Belső kőkerítéssel 

körülvett  

  

bérlakás –  

(a kazánház oldalához 

építve)  

-  -  

Udvari áramszedő leemelő 
forgódaru és pódium –  

(a jelenlegi I. és II. csarnok 

között)  

Járműtető vizsgálathoz és 

áramszedő leemeléshez  

II. csarnokban létesítendő 

tetővizsgáló pódium és 

forgódaru  

2.16.3.2 Vállalkozó által létesítendő új épületek  

Az új járműtípusok technológiai és infrastrukturális kiszolgálásához Vállalkozó által kialakítandó új 
épületigények a következők:  

2.16-2. táblázat  

Neve  Helye  Funkciói  

Irodaépület  

Új/tervezett I. csarnok és a 
Fehérvári út között, a 
Pályafenntartó szolgálat  

helyén  

Üzemvezetői,  gondnokság,  leltáros,  

ruharaktár, MEO, irodák  

I. csarnok   
Új/tervezett irodaépület és a 

műhelysor között  

Forgóváz mosó I.vágány végén, jármű 

karbantartás-javítás, 2 db emelővágánnyal, 

híddaru szolgálja ki a csarnokot  

Műhelysor  Új I-es és II-es csarnok között  
Segédműhelyeket magába foglaló két 

szintes épület rész. Műhelyekkel,  

  étkezőkkel, raktárakkal, irodával  

II. csarnok   
Műhelysor és a II. csarnokot is 

kiszolgáló épületsor között  

Gépi mosó, kézi mosó, szárítóvágány, két 

karbantartó vágány, IV. vágány mellett egy 

mozgó pályás Demág-daru  

II.  csarnok  

kiszolgáló 

épületsor, külső 

tárolók  

II. csarnok mellett és a 

fedettnyitott szín között  

Gépek, technológiai berendezések 

helyiségei, zsákos homoktároló, 

alkatrésztároló, raktárak/tárolók emeleten és 

földszinten, takarítók helyiségei az emeleten  

Fedett-nyitott 

szín  

VI. vágánytól a XIII. vágányig 
fedi le a vágányokat a II. 
csarnok mentén és azon  

túlnyúlva is déli irányba  

Villamosok védelme a csapadéktól  

Fényező 

konténer  

III. csarnok mellett  
Járműelemek fényezése  

2.16.3.3 Felújítandó / átépítendő / bontandó épületek, helyiségek  

Az épületek és funkcióik az alábbi táblázatban láthatók: 2.16-3. 
táblázat  

Neve  Funkciói  
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I. csarnok, a Fehérvári út 
felé néző kiszolgáló  

épülettel  

Szerelővágányok oldal és középaknával, tetőpódiummal, a kiszolgáló 

épületben műhelyek, raktárak, irodák, egy forgóvázmosó vágány  

II. csarnok  Két db oldal- és középaknás vágány, egy vízelvezetéses (mosó) 

vágány, szennyvíztisztító  

III. csarnok - a jelenlegi II.  
csarnok mellett  

Nosztalgia-járműtároló, 

emelőgép tároló  

-  Marad  a  jelenlegi 
 helyén  

(felújítással, hozzáépítéssel)  

    

2.16.3.4 Telepítendő gépi berendezések és eszközök A villamosok karbantartásához 

szükséges berendezések és eszközök telepítését a 2.2. Járműfenntartási technológia fejezetben 

közölt  összefoglaló táblázatban foglaltak szerint kell a Vállalkozónak végrehajtani.  

2.16.3.5 Funkcionális kialakítás  

A járműjavító kocsiszín  kilenc funkcionálisan, és az épület tömegében is elkülöníthető részből kell 
állnia, ezen felül további két egység a meglévő épületek és építmények közül megmaradó. Az 
egységek átfogó funkcionális leírása:   

2.16.3.5.1  Fejépület / forgalmi , öltöző  és irodai funkciók  

Közvetlenül a Fehérvári út mellett építendő fel a kocsiszín kiszolgáló funkcióit tartalmazó 
épületrész. Itt helyezkedik el az épület főbejárata és a szintek közötti közlekedést biztosító 
lépcsőház és lift. A földszinten kapott helyet a forgalmi szolgálat, ahol a villamosvezetők felveszik 

a munkát, a szükséges eligazítások történnek, és folyamatos ügyeletet biztosít a diszpécser. Az I. 
emeleti szinten helyezkednek el a szükséges öltöző blokkok. A dolgozói létszám az egyes 
munkakörök (forgalmi, pályás, nappalos, stb.) és nemek közötti rugalmasan szétosztható több 
öltözőblokkba került szétosztásra. A járművezetők az eligazítást követően a portaszolgálat előtti 
külön folyosón tudnak a szolgálat felvételi irodába eljutni.  

2.16.3.5.2  Fejépület / raktári , ügyeleti és irodai funkciók  

A raktárak, a pályafenntartás helyiségei (műhelyek, iroda, ügyelet) az előzőekben részletezett 
kiszolgáló épületrész és csarnok közötti épületrészben találhatóak. A csarnoktól targoncával 
járható technológiai közlekedő választja el. A munkavállalók belső közlekedő folyosón jutnak az 
öltözőktől (lépcsőháztól) a csarnokokba.   

2.16.3.5.3  I. Csarnok   

Az I. járműcsarnok a járművek javítására-karbantartására szolgáló üzemi terület. A csarnok 

csaknem  teljes alapterületét egy 5 tonna teherbírású híddaru szolgálja ki. Három - felsővezeték 
nélküli - átmenő rendszerű vágánnyal fog rendelkezni. A vágányok csupán a járműcsarnok 
szempontjából átmenőek, ezek ténylegesen  csonka vágányok, amelyek a járműcsarnok északi, 
belváros felöli kapuin kivezetve (további vágánykapcsolat nélkül) csonkán végződnek. I. vágány: 

emelő- javító- forgóváz mosó-, középaknával rendelkező átmenő rendszerű vágány.  

A vágány mentén kerül telepítésre a T5C5 típusú villamosok emelésére szolgáló csoportemelő.  
Az északi végén található a forgóváz mosó helyiség, amelyben a kiszerelt forgóvázak meleg vizes 
magasnyomású mosóberendezéssel történő kézi mosását végzik. A forgóváz mosó helyiségben 
egy darab villamos-gázolaj vegyes üzemű, meleg vizes magasnyomású mosóberendezés kerül 
telepítésre. A berendezés által keltett égéstermék elvezetése kéményben történik, hozzá elszívó 
berendezést építünk ki.  
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II. vágány: Emelő-javító, középaknával rendelkező vágány. Itt kerül telepítésre az új gyártású 

34 méter, illetve 56 méter hosszú villamosok emelésére szolgáló, a járműgyártó által (a 
járműszállítási szerződés keretében) szállítandó 20 tagú csavarorsós csoportemelő.  

III. vágány: Javító, közép- és oldalaknával rendelkező csonka vágány. Itt történik a 

hajtóműolaj feltöltés – magasabb szintű jármű beavatkozások alkalmával – annak cseréje is. A 
vágány mentén stekker csatlakozást alakítunk ki annak érdekében, hogy az új gyártású villamosok 
segédüzemi berendezései a felsővezeték hiányában is beüzemelhetőek, lepróbálhatóak legyenek. 
A lefedhető oldalakna fedele több szegmensből álló hegesztett acélszerkezet, tűzihorganyzott 

kialakítású, amelyet szegmenseként fel lehet nyitni, oly módon, hogy a felbillentett aknafedél 
lehetővé teszi az oldalaknába való lejutást, és egyúttal az akna szélén, a talajszint felé korlátként 
leesés ellen védelmet biztosít. Az oldalakna végén egy külön szegmens a lejárólépcsőt illetve azt 
az aknaszakaszt hivatott lefedni, amely mentén a vágányon álló villamos első ajtaja elhelyezkedik. 
A vágány mindkét oldalán tetővizsgáló pódium kerül telepítésre, a villamosok tetőberendezéseihez 
való hozzáférés megkönnyítése érdekében.  A tetővizsgáló pódium egy oldalon, lábakon álló 

hegesztett acélszerkezet, lépcsői, járófelületei és minden egyéb része tűzihorganyzott 
kialakításúak. A járófelületek csúszásgátló bordáslemezből készülnek. A tetővizsgáló pódium 
kialakítása, a feljutásra vonatkozó feltételek, valamint munkavédelmi szempontok a különböző 
szakági fejezetekben részletesen meghatározottak.  

2.16.3.5.4   Csarnokok közötti műhely funkciók  

A csarnokok között helyeztük el a segédműhelyeket és egyéb funkciókat tartalmazó kétszintes 
épületrészt. Ezen műhelyek főként a javítócsarnok javítási munkáinak segítése, valamint a 
járműtelepi infrastruktúra karbantartásának segítése érdekében szükséges. A műszerész műhely 

(Elektronikai műhely) feladata a karbantartott járművek kapcsoló berendezéseinek elektronikus 
egységek javítása. Diagnosztikai műhelyben történik a villamos járművek elektronikai 

vezérlőegységeinek, alkatrészeinek minősítése, javítása. A diagnosztikai berendezéseket 
nagyobb részt az új villamos gyártója szállítja, a járműszállítási szerződés keretében. A Vállalkozó 
által beszerezni szükséges eszközöket és műszereket a technológia terv műszaki leírás 3. fejezete 

tartalmazza. A műhelysor földszintjén helyeztük el a forgácsoló műhelyt (gépműhely), ahol a 
járműalkatrészek forgácsolásos megmunkálással történő javítása történik. Hegesztőműhelyben 

végzik a járművek javítása és karbantartása, valamint a telephely fenntartása közben felmerülő 
hegesztési munkákat. A járművek javítása és karbantartása közben jelentkező kisebb lakatos, 
karosszériás munkák végzése külön – lakatos – műhelyben történik. A váltócsoport munkájával 
összefüggő lakatos és műszerész munkák végzésére, az alkatrészek előkészítésére szolgál a 
váltós műhely. Külön helyiségként funkcionálisan hozzá tartozik a földszinten elhelyezett váltós 

étkező helyiség.   

Emeleti szinten található továbbá a gondnoksági raktár, a hozzá tartozó irodával és 

nyilvántartóval. Szintén itt helyeztük el a mosó-, gépészeti helyiséget és egyéb raktárakat. A 
műhelysor, továbbá 600v-os, 0,4-es kapcsoló helyiségek, nappalos étkező, kocsimesteri, 
kármentős olajtöltő helyiség elrendezését a helyiségek funkcióival és méreteivel az építész és a 

technológiai alaprajzok mutatják be.  

2.16.3.5.5  II. Csarnok  

A II. járműcsarnok a járműtelep nagyobbik műhelyépületének nyugati felét, azaz a Fehérvári úti 
villamos vonaltól távolabbi részét foglalja magába. A járműcsarnok három, átmenő rendszerű 

vágánnyal fog rendelkezni. A csarnokban kialakított helyiségeket az építész és technológiai 
alaprajzok határozzák meg. A kialakított helyiségek műszaki alátámasztását a 2.2 
Járműfenntartási technológia fejezet tartalmazza.   

IV. vágány: Karbantartó vágány, amely a járműtelep szalagszerű járműtechnológiai 

folyamatának részeként is funkcionál. A vágány teljes hosszban középaknával, és a lefedhető 
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oldalaknával fog rendelkezni. A technológiai rajzon jelölt helyeken hajtóműolaj utántöltést biztosító 
olajtöltő csatlakozási pontok kerülnek kialakítása. A vágány mentén egy mozgó pályás Demág-
daru kerül majd telepítésre, amelynek részletes ismertetése a technológiai gépészeti 

berendezéseknél olvasható.  Stekkert kell kialakítani annak érdekében, hogy az új gyártású 
villamosok segédüzemi berendezései a felsővezeték kikapcsolt állapotában is beüzemelhetőek, 
lepróbálhatóak legyenek.   

V. vágány: Karbantartó vágány, amely a járműtelep szalagszerű járműtechnológiai 

folyamatának részeként is funkcionál. A vágány teljes hosszban középaknával, és a lefedhető 

oldalaknával fog rendelkezni. Stekkert  kell kialakítani annak érdekében, hogy az új gyártású 
villamosok segédüzemi berendezései a felsővezeték kikapcsolt állapotában is beüzemelhetőek, 
lepróbálhatóak legyenek.   

Lefedhető oldalakna (IV. és V. vágány): A lefedhető oldalakna fedele több szegmensből álló 

hegesztett acélszerkezet, tűzihorganyzott kialakítású, amelyet szegmenseként fel lehet nyitni, oly 

módon, hogy a felbillentett aknafedél lehetővé teszi az oldalaknába való lejutást, és egyúttal az 
akna szélén, a talajszint felé korlátként leesés ellen védelmet biztosít. Az oldalakna végén egy 
külön szegmens a lejárólépcsőt illetve az azt aknaszakaszt hivatott lefedni, amely mentén a 
vágányon álló villamos első ajtaja elhelyezkedik.  

Tetővizsgáló pódium (IV. és V. vágány): A műhelycsarnok IV. és V. vágánya között, a villamosok 

tetőberendezéseihez való hozzáférés megkönnyítése érdekében egy tetővizsgáló pódium fog 
létesülni. A tetővizsgáló pódium hegesztett,  tűzihorganyzott acélszerkezet, amely a csarnok 
tetőszerkezetéről lesz befüggesztve. A járófelületek csúszásgátló bordáslemezből készülnek. A 
tetőpódium korlátján és kijáró ajtókon kívül egy kilépősáv, a vágány túloldalán vele szemközt, a 
külső korláton belül szintén egy kilépősáv építendő. A tetővizsgáló pódium kialakítása, a feljutásra 
vonatkozó feltételek, valamint munkavédelmi szempontok a különböző szakági fejezetekben 

részletesen meghatározottak.  

6 töltőtornyot, a hozzávaló továbbító hálózattal és a homoksilóval a Járműszállító szerzi be a 

NEWTEK SÓLIDOS S.L. szállítón keresztül. A hely előkészítése, további, a járműgyártó által szállítottal 

azonos, 12 torony telepítése, a hozzá tartozó szállítórendszer kiépítése a kiegészítő 
beszerzéssekkel a Vállalkozó feladata.   
VI. vágány: Külső járműmosó, és belső takarító vágány. A vágány járműtelepi 

folyamattechnológiát tekintve „elején”, azaz a csarnok északi, belváros felőli végén helyezkedik el 
a rögzített kialakítású, több portálkapuval rendelkező járműmosó berendezés. A járműmosó 
berendezést a Járműgyártó szállítja, telepíti, a Vállalkozó által előkészített helyre. A csarnok 
vágányának két sínszála között, illetve a sínszálak külső oldalán a kiemelt járdaszegélyig 
vízelvezető csatornákat alakítunk ki. A VI. vágányt magába foglaló csarnokrész az V. vágánytól fix 

üvegezésű nyílászárókkal ellátott, mennyezetig záródó  szerelt válaszfallal elválasztva.   

Forgókefés járműmosó berendezéshez vízvisszaforgató és szűrő berendezés kapcsolódik, a 
szennyvíz tisztítását zárt rendszerben végzi. A kocsimosó szennyvízkezelő rendszerét a 
Járműgyártó szállítja, a szennyvíztisztításhoz kapcsolódó aknák kiépítése és az előkészítés a 
Vállalkozó feladata . A tisztított víz újbóli felhasználásra kerül, a fölösleg a közcsatornába ürül. A 

keletkezett iszap elszállítása tartálykocsival történik, mint veszélyes hulladék.  

2.16.3.5.6 Csarnokok közötti kiszolgáló funkciók   

A II. csarnok és az udvari vágányok közötti épületrész. Ez a sáv részben az épület burokhoz tartozó 
fűtött illetve temperált, részben pedig oldalt nyitott – rácsos térelhatárolással leválasztott – 
helyiségekből áll. Itt helyeztük el a targonca tárolót, a gépi mosóhoz tartozó technikai 

helyiségeket, emeleti szinten a takarítók kiszolgáló helyiségeit (étkező, tartózkodó, raktár).  

A veszélyes anyagok raktározása egymás mellé sorolt különálló, épített tárolókban történik. A 
veszélyes anyag tárolóban a kenőanyagok (olajak, zsírok), a festéktárolóban a különféle 
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festékek és festési segédanyagok (pl. hígítók, stb.). A veszélyes hulladék tárolót a telepen 
keletkező veszélyes anyagok összegyűjtésére és az elszállíttatásig való tárolására használják, 
ezeket épített kármentővel kell ellátni.  

Az iroda és csarnoképület területén beépített automatikus tűzjelző rendszer kerül kiépítésre teljes 
körűen. A tűzjelző rendszer visszatérő hurkos, analóg intelligens és minden eleme beépített 
rövidzár szakaszolóval (izolátor) rendelkezik.  

A tűzjelző rendszer, tűzjelzés esetén, szelektíven vezéreli a normál üzemi szellőzést és 

kialakításra kerülő hő- és füstelvezető rendszert.  

A tűzjelző központ 24 órás felügyeletét biztosítani kell. Ha a felügyelet nem biztosítható, akkor 
átjelzést kell biztosítani egy regisztrált állandó felügyeleti helyre.  

A tűzjelző rendszer külön eljárásban kerül engedélyezésre.  

  

BEÉPÍTETT AUTOMATA TŰZJELZŐ RENDSZER  

Az iroda és csarnoképület területén beépített automatikus tűzjelző rendszer kerül kiépítésre teljes 
körűen. A tűzjelző rendszer visszatérő hurkos, analóg intelligens és minden eleme beépített 
rövidzár szakaszolóval (izolátor) rendelkezik.  

A tűzjelző rendszer, tűzjelzés esetén, szelektíven vezéreli a normál üzemi szellőzést és 
kialakításra kerülő hő- és füstelvezető rendszert.  

A tűzjelző központ 24 órás felügyeletét biztosítani kell. Ha a felügyelet nem biztosítható, akkor 
átjelzést kell biztosítani egy regisztrált állandó felügyeleti helyre.  

A gépjárművek, robbanómotoros eszközök üzemeltetéséhez szükség üzemanyag tárolására külön 
tárolókat létesítünk, ahol az egyes üzemanyag fajták külön erre a célra megfelelő 

tárolóedényekben kerülnek elhelyezésre. Az egyes anyag fajtától és felhasználás technológiájától 
függően egyedi kármentő berendezéseket szükséges rendszeresíteni.  Az épített kármentő aknák 
és szerkezetek kialakítását az építész és technológiai alaprajzok , valamint metszetek szerint kell 
elvégezni.  

  
A T. Megbízó elvárása alapján az „A”-ba tartozó helyiségek a következők:  

CS-28. Festékraktár 1.  

CS-29. Veszélyes-hulladék tároló  

CS-30. Olaj- és kenőanyag raktár  

CS-31. Üzemanyag raktár 1  

CS-32. Üzemanyag raktár 2  

CS-33. Festékraktár 2  

CS-392. Gázpalack tároló  

  

A tárolt anyagok mennyiségéről, fajtájáról szóló nyilatkozatuk hozzám nem jutott el. Az OKF-n 
tartott egyeztetés során sem vált egyértelművé, hogy mi indokolja az „A”-ba sorolást. A 

benyújtandó eltérési kérelemhez mindenképp szükséges az „üzemeltetői nyilatkozat”. „A 

raktárakban tárolni kívánt anyagok fajtáját és mennyiségét a beruházó nyilatkozata tartalmazza.”  
  

A gépjárművek, robbanómotoros eszközök üzemeltetéséhez szükség üzemanyag tárolására külön 
tárolókat kell létesíteni, ahol az egyes üzemanyag fajták külön erre a célra megfelelő 
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tárolóedényekben kerülnek elhelyezésre. Az egyes anyag fajtától és felhasználás technológiájától 
függően egyedi kármentő berendezéseket szükséges rendszeresíteni.  Az épített kármentő aknák 
és szerkezetek kialakítását az építész és technológiai alaprajzok , valamint metszetek szerint kell 

elvégezni.  

Oldalsó rácsos lehatárolással rendelkező helyiségek létesítendők a következő funkciókra:  

- A járművek használaton kívüli akkumulátorainak, tűzoltó eszközök, tárolására.  

- A telepen keletkező vas- és műanyaghulladék összegyűjtésére és az elszállíttatásig való 
tárolására.  

- A telepen használatos oxigén- és egyéb gázokat tároló gázpalackok tárolására egy kültéri, 
a jó szellőzés érdekében nyitott, zárható ráccsal elhatárolt, árnyékoló tetővel rendelkező 
palacktároló helyet kell kialakítani a kiadott tervek szerint.  

2.16.3.5.7  Fedett járműtároló szín  

A 2.3 Vágányépítés fejezetben leírtak szerint az újonnan épülő csarnok-együttes és a MÁV vasúti 
fővonal felőli telekhatáron létesülő kerítés között tároló vágányok épülnek. Ezek felett a tárolt 
gördülőállomány állagvédelme érdekében acél rácsos tetőszerkezetre kerülő lefedés épül. A fedett 
tároló déli irányban 3 traktussal, északi irányban 1 traktussal  hosszabbra nyúlik a megkívánt tárolt 

járműszám minél kedvezőbb mértéke érdekében.  

A tároló szín az új csarnok együttes felé zárt , a további három oldalán pedig nyitott.   

2.16.3.5.8  III. Csarnok   

A meglévő épület az átépítés után a kis alapterületű, kétvágányos pavilon járműszín ritkán használt 
járművek (nosztalgia villamosok, hóseprő mozdony, stb.) tárolására, valamint gépkocsi tárolóként 
fog szolgálni. Az épület felújításánál különös figyelemmel és fokozott óvatossággal kell eljárni, a 
bontási technológia alapján, a megmaradó épületrész megóvása és a munkát végző egység élet- 
és balesetvédelme érdekében.   
2.16.3.5.9 Fényező konténer   

A fényező konténer külső téren, a III. járműcsarnok szomszédságában helyezkedik majd el. A fülke 
hőszigetelt panelszerkezetből épül fel, falvastagsága kb. 65 mm, külső- és belső oldalfalai 

horganyzott és festett, padlózata teli rácsozatú. Típusengedélyekkel rendelkező készre gyártott 
berendezés, amelyet csak előkészített alapra és közműcsatlakozásokra szükséges telepíteni. A 
festőkonténer ellátásához gáz, elektromos és sűrített levegő csatlakozás szükséges, amely 
közműveket konténer oldali felállással megterveztünk.   

Amennyiben a Kivitelező eltér a tenderben szereplő konténer típustól és emiatt egyéb közművek 

is szükségessé válnak, az ehhez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok költségei a 
Kivitelezőt terhelik.   

2.16.3.6 Zajvédő fal  

A jelenlegi – a telep déli oldalról történő lekerítésének hiánya – állapotot meg kell szüntetni és a 
lakótelep felé a megfelelő zajvédelmet (mellyel környezetvédelmi fejezet külön része foglalkozik) 
biztosítani szükséges.   

A Forgalmi utcai új vágánykapcsolatok és a Fehérvári út melletti harmadik – telepi technológiát 
biztosító – vágány kiépítése miatt a terület fizikai lehatárolása és a lakóépületek megfelelő 
zajvédelme csak a közterület részbeni igénybevételével lehetséges. A Forgalmi utcára telepítendő 
zajvédő fal létesítésével kapcsolatban – a területrendezési kérdéseket is tisztázó szabályozási terv 
módosításáig - Megrendelő hosszú távú közterület használati megállapodást köt a XI. Kerület 
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Önkormányzattal. Vállalkozónak a közterület használati megállapodással kapcsolatban 
együttműködési kötelezettsége van az érintett szervezetekkel.  

A Forgalmi utca szakaszára a helyszínrajzon jelölt helyen 2,0 m magas zajvédő fal építendő, a 
külső oldalán téglakerítés külsővel. A villamos megálló peronjának és járda átépítésének 
vonalában – a Fehérvári út más villamos szakaszával megegyezően – 1,0 m magas „típus” zajvédő 
falat kell építeni. A terület délkeleti telekhatáránál áttört acél kerítést kell létesíteni a szakági tervek 
szerint. A kerítés BEKAERT típusú acél rács, alul a termék részeként szállított előregyártott 
vasbeton lábazati elemekkel.  

2.16.3.7 Épületszerkezet kialakítása  

A szakági tervekben az egyes szerkezetek és anyagok az „építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól” 
szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint kerültek meghatározásra.  

A teherhordó szerkezetek műszaki leírását az 5. kötet, Tartószerkezet fejezet tartalmazza.  

Alapozás:  

Az irodaépület alapozása monolit vasbeton lemezalap, alaplemez alatti talajcserével.  

A csarnokok és a nyitott szín alapozása változó kiosztású fúrt cölöpalappal alátámasztott vasbeton 
kehelyalap.   

Teherhordó szerkezetek:  

Kiszolgáló épületrészen monolit vasbeton falak és födémek.  

Csarnokoknál előregyártott vasbeton pillérváz, acél tetőszerkezettel, szükséges helyeken acél 

falváz oszlopokkal kiegészítve.   

Födémek:  

Irodaépületben monolit vasbeton födémek, csarnokok közötti műhely- és raktársoron előregyártott 

vasbeton födémpallók monolit felbetonnal.  
A csarnokok és a nyitott szín fölött acél térlefedés.   

Külső falak:  

 Silka mészhomoktégla vázkitöltő falazat 20 ill. 25 cm vastagságban, vagy monolit 
vasbeton merevítő falak átszellőztetett vagy kontakt hőszigetelt külső falként. a statikai 
és építész tervek szerint  

 120 mm vastag acél fegyverzetes IPN hőszigetelő maggal készülő szendvicspanel 
szerkezet.  

 Vízszintes fekvő paneles rendszer, 1000 mm magasságú elemekkel. A panelek 
függőleges irányban nút-féderes kapcsolatúak, nincs köztük takaróprofil, látható 
csavarozás nem megengedett. Külső oldal teljesen sík felület   Spectrum TM 
felületkezeléssel, belső oldal matt fehér színben. Függőleges hézagtakaró alumínium 
árnyékprofil bepattintó elemmel. Az egyes homlokzati épületszerkezeti elemek 

felületképzését, anyagminőségét és RAL színkódjait a homlokzati tervlapok, valamint 
az Építész műszaki leírás tartalmazza.   

Válaszfalak:  

Belső térelhatároló falak általában 10-12 cm vastag Silka mészhomoktégla válaszfalak két oldalt 
glettelve és festve.  

Akna/süllyeszték falak:  
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Talajnedvesség ellen vízzáró monolit vasbeton alaplemez..  

Álmennyezetek:  

Függesztett, préselt ásványi szálas elemes álmennyezeti rendszer látszóbordás kivitelben.  

Külső nyílászárók:  

- Porszórt  hőhídmentes  alumínium  nyílászárók  és  függönyfalak 
 hőszigetelő üvegezéssel.  

- Többfunkciós ipari acél ajtók blokktokkal és ásványgyapot kitöltésű ajtószárnnyal.  - Ipari 

harmonikakapuk teljes felületen akril üvegezéssel és a szükséges helyeken 
személybejárókkal.  

Belső nyílászárók:  

- Többfunkciós ipari acél ajtók blokk- illetve sajtolt acéltokkal és ásványgyapot kitöltésű 
ajtószárnnyal.  

- Típus belső ajtók sajtolt acéltokkal és tömör faforgácslap ajtószárnnyal.  

Szigetelések - talajnedvesség ellen  

Elasztomerbitumenes vastaglemez lángolvasztással teljes felületen ragasztva.  

Lábazat:  

A lábazati sávban a függőleges felületek hőszigetelése érdesített felületű extrudált PS hab 
hőszigetelés, csapadékvíz elleni lábazatszigetelés felett oldószermentes ragasztóval vagy 
ragasztóhabarccsal ragasztva, a felső él mentén a csapadékvíz elleni lábazati szigetelés felett 

legalább 7 db/m2 műanyagtárcsás dűbeles kiegészítő rögzítésekkel.  

Csarnokokon előregyártott vasbeton lábazati panel.  

Lapostető szigetelés - tető:  

A csarnokok egyenes rétegrendű lapostetőként készülnek az Építész műszaki leírásban és a 
metszeti tervlapokon szereplő rétegrendekkel. A tetőfödém térelhatároló trapézlemezére 
bitumenes párazáró réteg kerül, a függőleges felületekre felvezetve, odaragasztva, egymáshoz 
történő ragasztással felület folytonosítva. A párazáró rétegre 16 cm lépésálló kőzetgyapot lemez 
kerül. A csapadékvíz elleni szigetelést min. 1,5-1,6 mm (a 2,5% lejtésnél laposabb tetőrészeken 

1,8 mm) vastag mechanikai rögzítésű, UV stabilizált, mechanikai védelem nélküli lágyított PVC 
fólia csapadékvíz elleni szigetelő lemez látja el.  

A monolit vasbeton födémmel kialakított részeken fordított rétegrendű lapostető készül 2 réteg 
elasztomerbitumenes vastaglemezzel, extrudált PS hab hőszigeteléssel és kavics leterhelő 
réteggel.  

  

Padlóburkolatok  

Az I és II. csarnokban nagy teherbírású ipari műgyanta (epoxi) padlóburkolat készül igénybevételtől 
függően különböző műszaki jellemzőkkel és csúszásgátló felülettel az építész tervlapokon 
feltüntetésre kerülő eltérő színekkel  

Irodai és öltöző közlekedő területeken, öltözőkben, vizes helyiségekben greslap burkolat 
ragasztóágyazatos technológiával.  

Huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek ragasztott linóleum burkolattal, a 
műhelysoron illetve műhelyekhez kapcsolódó irodák greslap burkolat, a huzamos tartózkodásra 
szolgáló területeken (íróasztal) szőnyeg terítéssel.  
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Az irodákban laminált parketta készül szárazon.  

Üzemi víz elleni szigetelés, kent szigetelések épületen belül:  

Kent szigetelés készül a vizes helyiségek padlóösszefolyóval ellátott padlórészein valamint a 
takarítószertár/mosó helyiségben. A kent szigetelés kellősítésére 2 mm vtg. kétkomponensű 
cementbázisú bevonat szigetelés készül, melybe rendszer-saját ragasztóval ragasztható a 

kerámia burkolat. A hajlatoknál 20 cm széles rendszer-saját rugalmas, speciális hajlaterősítő sáv 
kerül elhelyezésre, a kialakuló sarokhézagokat pedig tartósan rugalmas kittel kell kialakítani.  

Az üzemeltetővel egyeztetett formában az 5. kötet 12 fejezet Építészet terv tartalmazza a bútorzat 
részletes listáját.  

2.16.3.8 Külső fedett tárolók  

A teherhordó szerkezetek részletes leírását a szakági tervek tartalmazzák.  

Alapozás:  

Beton pontalap.  

Teherhordó szerkezetek:  

Acél oszlopok, acél rácsos fő- és tetőtartók, acél merevítőrendszerrel.  

Tetőszerkezet:  

Kis hajlásszögű (min. 5°) tetőszerkezet bevonatos acél trapézlemez fedéssel, PLATAL PVF 
felületkezeléssel, acél szelemenvázon.  

Bádogos szerkezetek:  

Külső vízelvezetés, bevonatos acél vápacsatornák, félkör szelvényű függőeresz és lefolyócsövek.  

2.16.3.9 Felújítandó III. csarnok  

Az épületrész állapotfelmérését és diagnosztikáját, a szükséges beavatkozások technológiáját és 
mélységét a tartószerkezeti fejezetben részletezzük.  

2.16.4  A tervezett létesítmény együttes  általános tartószerkezeti leírása  

A dokumentáció az alábbi épületek és építmények tartószerkezeti leírását tartalmazza:  

Fejépület     FSZ + 2 emelet magas monolit vasbeton fejépület  

I. csarnok    előre gyártott vasbeton vázas csarnoképület  

II. csarnok    előre gyártott vasbeton vázas csarnoképület  

III. csarnok  téglalap  alaprajzú,  egyhajós,  tégla  hosszfőfalas,  feszítőművel 
alátámasztott fa tetőszerkezetes csarnoképület  

      (meglévő épület részleges elbontásával és felújításával)  

2.16.4.1 Bontási munkálatok általános leírása  

A bontás során a 2.14.3. pontban felsorolt létesítményeket és épületeket a Vállalkozónak el kell 
elbontania.  

A bontási munkák megkezdését lehetővé tevő előkészítő munkákat és intézkedéseket az 
Organizáció kötet tartalmazza.  
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Első ütemben az épületek nem teherhordó szerkezeteinek bontására kerülhet sor (válaszfalak, 
kitöltő falazatok, burkolatok, feltöltések…), amelyet az épület teherhordó szerkezetének felülről 
lefelé haladó sorrendben történő elbontása követhet. A nem teherhordó szerkezetek bontását 

követően az esetlegesen bizonytalan szerkezeti elemek pontos kialakítását, teherhordásának 
irányát és feltámaszkodásának módját fel kell tárni. A szerkezeti elemek bontásának módját a 
szerkezeti rendszer összeállításának teljes felderítését követően kell meghatározni.  

Teherhordó szerkezetek bontását csak a szerkezet mellé épített, abba be nem kötött állványról 
lehet végrehajtani, melynek tervezése a Vállalkozó feladata. A falazatokat felülről lefelé haladó 

sorrendnek megfelelően soronként kell visszabontani, az elbontott elemek folyamatos leeresztése 
mellett. A falazatokat, pilléreket alávágással födémre dönteni nem szabad. A bontás 
következtében bizonytalan állékonyságú faltesteket ideiglenesen meg kell támasztani, és alá kell 
dúcolni. Az elemekből készített válaszfalakat csak állványról, és csak felülről lefelé haladó 
sorrendnek megfelelően lehet elbontani. Ezeket alávágással a födémre dönteni nem szabad. A 
válaszfalak bontásának megkezdése előtt meg kell bizonyosodni, hogy azok szabályellenesen 

nincsenek-e födémmel vagy egyéb szerkezettel terhelve. Ez esetben a válaszfalra terhelő 
szerkezet bontásával kell kezdeni.  

A födémek bontási munkáinak megkezdése előtt a bontandó mennyezetrészt át kell vizsgálni, és 
szükség esetén alá kell dúcolni. Indokolt esetben bontóállványt kell készíteni. A födémek bontását 
csak a födémen lévő feltöltés eltávolítása után lehet megkezdeni.   

A bontott kőnemű anyagokat és törmeléket zárt (csőszerű) csúszdán kell leereszteni. A feltöltések 
anyagát csak földnedves állapotban szabad leereszteni. A különböző anyagú feltöltéseket, 
amennyiben azok újrafelhasználásra kerülnek, egymástól különválasztva kell leereszteni, ill. 
tárolni.   

A meglévő alaptesteket a körbeásással fel kell tárni, szállítható, ill. emelhető méretekre fel kell 
darabolni, majd el kell távolítani.  

A bontási munkálatok folyamán az érvényben lévő tűzvédelmi, valamint munkavédelmi előírásokat 
be kell tartani, biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit! A bontási 
munkák során mindig csak azok tartózkodjanak az épületben, akik a bontást végzik. Különös 

gondot kell fordítani a bontási terület őrzésére, illetéktelen személyek bejutásának 
megakadályozására.   

A bontásból kikerülő anyagokat hulladékként kell kezelni.  

  
  

  

2.16.4.2 Meglévő szerkezetek átalakítása, megerősítése  

2.16.4.2.1 III. csarnok  

Bontás és átalakítás  

A III. csarnok és az elbontandó II. csarnok közös határolófalában a két csarnok tetőszerkezetét 
tartó acél ingaoszlopok állnak, amelyek vízszintes – a fal síkjára merőleges – irányú terhelés 
felvételére önmagukban nem alkalmasak. Ezért a II. csarnok tetőszerkezetének elbontása ELŐTT 

az ingaoszlopok felső csomópontját (esetleg közvetlenül a főállás papucsidomot) ki kell 
támasztani. A megtámasztási csomópontban a vízszintes erő 81 kN. A támasztó dúc főtartó eleme 
(60°-os ferdeségű dúc esetén) Ø 219x6,3 mm-es acélcső (vagy ezzel legalább egyenértékű) 
legyen. A támasz csomópontjainak a kialakítása és a dúcolat merevítése technológiai kérdés, 
kivitelezői hatáskörben oldandó meg. A támasztó dúcot a bontás megkezdése előtt a műszaki 
ellenőrnek ellenőriznie kell!  



 

116  

  

Tetőszerkezet  

Bontási munka  

A padlást és annak tartószerkezetét – a szarufákhoz csavarozott végű födémgerendákat és az 
épület hossztengelyében, pilléreken és az oromfalakon fekvő mestergerendát – el kell bontani.  

Javítási, szerkezet megerősítési munkák  

A levált feszítőmű-laposacélt vissza kell hegeszteni a helyére, és a többi csomópontban is 

ellenőrizni kell ezt a hegesztett kapcsolatot.  

Az elmozdult dúcgerenda-véghez tartozó főállást vissza kell emelni a helyére, és – alátámasztott 
állapotában – a károsodott gerendavéget el kell távolítani, és ragasztott-csapolt kapcsolattal új, 
azonos keresztmetszetű gerendavéget kell a helyére rögzíteni. (A megerősítést célszerű a II. 
csarnok elbontása után végezni, így az acél papucsidom is megmozdítható a művelet során.) 

Ugyanilyen módon kell a szintén károsodott (de eddig még el nem mozdult), jobb oldali, 2. főállás 
dúcgerenda-végét is helyreállítani.  

Az összes szarufa-pár felső végét össze kell fogatni két oldalra csavarozott, perforált 
acéllemezekkel, továbbá ahol a feltámaszkodás hossza már elégtelen (a nagy mértékű elmozdulás 
következtében), ott nyíróerőt is felvenni képes acél elemet is be kell építeni.  

A középső és alsó szelemenek főállások közé eső szakaszait a szelvények alá csavarozott, 15/20 
cm keresztmetszetű gerendával kell megerősíteni. Az erősítő gerendák hossza 3,0 m, az átmenő, 
Ø12 mm-es fűzőcsavarok pontos kiosztása a kiviteli tervezés feladata.  

A gerincszelemenek elcsavarodott végét – az egymással szemben álló szelvények oldalához 

szorított, perforált acéllemezekkel – rögzíteni kell, lehetőség szerint valamennyit visszahúzatva az 
elcsavarodást. A biológiailag károsodott rövid szakaszt két oldalt mellé csavarozott 5/20 cmes 
pallókkal meg kell erősíteni.  

A lokálisan sérült szarufákat az épületen belül kétoldalt mellé csavarozott 5/15 cm-es pallókkal 
meg kell erősíteni, az ereszalján a súlyosabban sérült, károsodott vagy hiányzó szakaszokat új 

(azonos) 15/20 cm-es fűrészelt gerendával pótolni kell.  
A vonatkozó szakvéleményben leírt faanyagvédelmi kárelhárító és konzerváló munkákat 
maradéktalanul el kell végezni!  

Teherhordó falak  

Bontási munka  

Az épület hossztengelyében álló, 3 db falazott téglapillért – a rá támaszkodó, és a megelőzően 
elbontandó padlásszerkezetet tartó mestergerenda-sor, továbbá a hátsó traktusban a pillér 
vasbeton köpenyére állított futómacska-pálya elbontása után – a padlóvonal alatt 15 cm szintig el 
kell bontani.  

A meglévő falakon elvégzendő munkák  

Az épületsarkokat az oromfalak belső síkjára szerelt, a hosszfalakon átvezetett és azok külső 
síkján lehorgonyzott laposacél pánttal össze kell fogni. A laposacél pánt szükséges 
keresztmetszete az előzetes számítások alapján 4cm2, a beépíthető szelvény 80x5mm. Esztétikai 
okból elképzelhető az oldalfalon átfűzött laposacélok lehorgonyzása a fal külső síkján belül, az 

utolsó (burkoló?)tégla sor mögött is.  

A (koszorút részben helyettesítő) laposacélok felhelyezése után az oromfali repedések 
eltüntethetők. A szélesebb – 4-5 mm-t meghaladó – repedéseket átlósan, két irányban átfektetett 
„cipzár” kötővasakkal össze kell fogni, majd valamennyi repedés hagyományos kőműves 
technikával – fugázással – megszüntethető.  
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A hátsó oromfal hiányzó, leomlott részét az eredetivel azonos keresztmetszettel és falazásos 
technológiával pótolni kell.  

A keleti homlokzati fal építése  

A megmaradó épület(rész) keleti határoló fala vonalában jelenleg tartószerkezetként acél 
ingaoszlop-sor áll, amelyre a tetőszerkezet főállásai – mindkét csarnok felől – támaszkodnak. Az 
építészeti koncepció szerint itt a nyugati oldalfallal azonos megjelenésű (és méretű) homlokzati fal 
épül.   

Az épülő fal tartószerkezetének alkalmasnak kell lennie arra is, hogy a tetőszerkezet főállásai által 
az ingaoszlopokra átadott (és jelenleg a II. csarnok szemben lévő főállásai által kiegyensúlyozott) 
vízszintes erőket fel tudja venni.   

A tervezett megoldás:  

alapozás:  az ingaoszlopok (feltehetőleg) szoliter alapjai között 1,0 m átmérőjű kútalapok épülnek 
(a pillérek melletti altalaj minél kisebb megbolygatása érdekében), az 
alapozási mélység 101,60 mBf; a kútalapok felső síkján 160×40 cm 
keresztmetszetű összefogó vasbeton alaplemez fekszik.  

felmenő  szerkezet:  az  alaplemezbe  állított  (befogott),  csavarásra 
 (is)  méretezett parapetgerendák a meglévő pillértől-pillérig, 
konzolosan azok alapteste fölé nyújtva (szélessége 40 cm);  

a parapetgerendák ezen konzolos végébe befogva 40×40 cm 

keresztmetszeti méretű, mintegy 6,0 m magas vasbeton pillérek állnak, 
párosával közrefogva egy-egy acél pillért;   

a pillérek tetejét a főállások acél papucsidomja alatt egy koszorúgerenda 
köti össze, befogva a meglévő acél pillérek felső csomópontját is.   

A fal további része és a parapetgerenda kétoldali burkolata falazott technológiával, téglából épül, 
az ablaknyílások fölötti boltívekkel együtt.  

Figyelem! Az építés idejére – a II. csarnok elbontásának megkezdésétől fogva – az acél pillérek 
állékonyságáról ideiglenes szerkezettel (pl. kitámasztással gondoskodni kell!   

  

Nyitott tároló téglalap alaprajzú, acél keretváz, „féltető”  

A keretváz fesztávolsága (egyúttal a lábaknak a homlokzati faltól mért távolsága) 5,0 m, a keretláb 
hossza 4,50 m. (Ennyi az eresz végpontja alatt megkívánt szabad magasság.)  

Alapozás:  pillérenként önálló csömöszölt beton pontalapok, 50×50 cm-es mérettel, 101,60 mBf 
alapozási síkon, a felső 60cm-es zónában koszorúvasalással erősítve.  

Acél váz:  kétcsuklós „félkeretek”, egymáshoz képest 4130 mm tengelytávolsággal felállítva; a 
keretláb HEA180, a keretgerenda IPE180 hengerelt szelvényből készül. A két elem 
kapcsolata a keretsarokban teljes értékű, nyomatékbíró (hegesztett) kapcsolat. A 
felsővezetéket is tartó pillérek az alaptestbe befogott kapcsolattal épülnek, a másik 
három pillér ledűbelezett, csuklós kapcsolattal áll az alaptesten. A keretgerendák a 
homlokzati falhoz a falazatba besüllyesztett, függőleges „pengelemezhez” csavarozott 
kapcsolattal csatlakoznak.  

A keretoszlopok közül kettő – a tetősík fölé nyúlva – felsővezeték-tartó oszlopként is 
funkcionál. Ezek közül a sarkon álló pillér ugyancsak HEA180 hengerelt 
keresztmetszetű acélszelvény, a középső – nagyobb erővel feszített – pillér Ø 219×4,5 
mm-es csőszelvény.  

A keretgerendákon 4,13 m támaszközű hidegen hajlított szelemengerendák fekszenek, 
csavarozott toldásuk a nyomatéki „0”-pontnál van.  
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A két szélső keretállásban a tetősíkban „andráskereszt” merevítés készül hengerelt 
szögacélokból, a keretgerendákhoz hegesztett csomólemez közbeiktatásával 
csatlakoztatva.  

  

2.16.4.3  Tervezett új szerkezetek  

2.16.4.3.1 Fejépület  

Szerkezet leírása  

A fejépület fsz. + 2 szint magas monolit vasbeton épület. A földszint háromszög alaprajzú, a 
háromszög befogói ~47,20 m x ~36,40 m nagyságúak. Az emeleti szintek a tördelt homlokzat miatt 
szabálytalan alakúak. Az épület alátámasztását vasbeton falak és pillérek vegyesen biztosítják. Az 
épület merevítését a lépcsőház és liftmag valamint a vasbeton falak biztosítják. A főfalak 

irányultsága megegyezik a csarnok K-Ny-i és É-D-i irányú raszter tengelyeivel Alapozás  

Az épület alapozása lemezalap, alapozási síkja 103,05 mBf. Az alaplemez 50 cm vastagságú, 
szélein vasbeton peremgerendával és a falak raszterében bordákkal erősítve. Az alaplemez alatt 
talajcsere szükséges. A szükséges beavatkozás mikéntjét a geotechnika kötet tartalmazza. 
Függőleges teherhordó szerkezetek  

Az épület függőleges teherhordó szerkezetét 25 cm vastagságú vasbeton falak valamint faltartók 
alkotják. A liftakna falvastagsága 20 cm.  
Vízszintes teherhordó szerkezetek – födémek  

A vízszintes teherhordó szerkezet minden szinten 25 cm vastagságú monolit vasbeton lemez. A 
födémeken gépészeti áttörések vannak, szakági terveknek megfelelően.  

Födémek zsaluzási síkjai szintenként:  

Földszint feletti födém:   107,57 mBf  

Emelet feletti födém:   111,12 mBf  

Zárófödém:  114,67 mBf  

A zárófödém peremén vasbeton attikafal fut végig.  

Merevítési rendszer  

Az épület térbeli merevségét a mind a négy szinten átmenő falrendszer és a lépcsőházi mag 
biztosítja.  

Anyagok  

Beton  

  Függőleges és vízszintes szerkezetek  

Betonacél  

C25/30  

  Fővasalás  B500B (B60.50)  

2.16.4.3.2 I. és II. csarnok  

Általános leírás  

A II. csarnok befoglaló méretei 83,65 m x 28,45 m. Hosszirányban a raszterkiosztás 2 x 8,20 m + 
6,80 + 8 x 7,50 m, keresztirányban 3,72 m + 19,50 m + 4,63 m (4,02 m a D-E2 raszterben). Az I. 
jelű daruzott csarnok befoglaló méretei 67,25 m x 18,70 m. Hosszirányban a raszter kiosztás 8 x 
7,50 m + 6,80 m, keresztirányban 18,17 m (a 12 j. raszterben 12,10 m).   
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A két épület szerkezetileg egy egységet alkot. Az épület előregyártott vasbeton pillérvázas csarnok 
acél tetőszerkezettel. A II. jelű csarnok egyik főhajója 19,50 m széles és a tetőszerkezet alsó síkja 
7,00 m. Az I. jelű csarnok 18,10 m széles, a tetőszerkezet alsó síkja 9,80 m. A II. jelű főhajót 

kétoldalról két szint magas épületrészek határolják.(B-C és a D-E raszterek között s 3-14 
raszterig). Az előregyártott pillérek alul befogottak, ezekre támaszkodnak a mindkét csarnokon 
átívelő többtámaszú változó magasságú acél rácsos főtartó, mely a tetőszerkezet vázát képezi. A 
műhely- és raktár soron lévő közbenső födémek kéttámaszú körüreges előregyártott vasbeton 
pallók.   

A II. jelű csarnok egy 0,5t teherbírású, mozgópályás Demág daruval, míg az I. jelű csarnok egy 5t 
teherbírású, egymacskás híddaruval rendelkezik.  

Az épület ±0,00 szintje – a földszint padlóvonala – 103,77 mBf szinten van.  

  

  

Terhek és hatások  

Az épületre ható terhek a vonatkozó Eurocode szabvány szerint Állandó 

jellegű terhek:  

- szerkezet önsúlya  
- burkolatok  

- gépészet  

  

Esetleges jellegű terhek:  

Meteorológiai terhek: - hó teher  

  - szél teher  

Hasznos terhek:  födémteher:  5,0 kN/m2  

  pódiumteher:  2,0 kN/m2  

Technológiai terhek:  5 t teherbírású híddaru  

  

Rendkívüli terhek:  

0,5 t teherbírású Demág daru  

  Rendkívüli hóteher  

  Földrengésteher  ag=0,14g=1,37m/s2; „E” talajtípus; qd I=1; SRSS  

Alapozás  

A terveken feltüntetett méretű monolit alaptesteket változó kiosztásban, egymástól  min. 3D 
távolságban elhelyezett, D=40 cm átmérőjű változó hosszúságú cölöpök támasztják alá. A monolit 
alaptesthez kapcsolódik az előregyártott kehelynyak vagy méretezett oszloppapucs.  Alapozási sík 
-1,90 m. Alaplemez  

A csarnok alaplemeze 25-30 cm vastag vasbeton lemez, melyet a vágányok alatti aknák tagolnak. 

Az alaplemez felső síkja sk.-1 cm szinten van megállapítva 103,77 mBf magasságon. A 
csarnoképületek elején és végén az alaplemez peremgerendához csatlakozik, melyet a fagyhatár 
alá vezetünk. Az I. és II. vágány alatt középakna, a III., IV., V. vágány alatt lefedhető oldalakna, a 
VI. vágány alatt vízelvezető akna található. A középakna hasznos szélessége 1,10 m, mélysége 
1,70 m. Az oldalaknák hasznos szélessége 1,18 m, mélysége 1,20 m. A síntartó oszlopok 40 x 40 
cm méretűek, rasztere 1,70 m. A síntartó oszlopokon 40 12 cm méretű áttörés biztosítja a 
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gépészetnek és megvilágításnak a helyét. Az aknák vízelvezetése középfolyókás kialakítású. A 
hosszirányú folyókába összegyűlt vizet az alaplemez alatt, a minden egyes aknával 
összeköttetésben álló csatornába vezetjük, melyet a szakági terv részletez.  

Függőleges teherhordó szerkezetek  

A pillérek keresztmetszeti méretei: 45 x 45 cm. Az alul befogott pillérek csuklósan 
csatlakoznak a gerendákhoz rejtett konzolok segítségével. A darupálya tartók vb. 
rövidkonzolra ülnek fel 6,15 m-es magasságban A mosóvágányt (VI.) és a mellette lévő aknás 

vágányt (V.) acél falváz oszlopok közé fix üvegezésű nyílászárókkal ellátott, a mennyezethez 
záródó szerelt   falazat választja el egymástól. Az acél falváz oszlopok az alaplemezből kiállított 
nyomatékbíró vasbeton fal felső síkjára van rögzítve.  

  

A IV. és V. vágány mindkét oldalán tetővizsgáló pódium található, a villamosok 
tetőberendezéseihez való hozzáférés érdekében. A tetővizsgáló pódium hegesztett illetve 
csavarozott acélszerkezet, amely a csarnok tetőszerkezetéről van befüggesztve. A pódiumra való 
feljutást a két végén lépcső biztosítja. A járófelület 69 m hosszú, járósíkja 3,20 m, szélessége 1,68 

m. A két kilépő felület szélessége 30 cm. A középső pódiumra lépcső vezet fel, a lépcsőkar hossza 
3,45 m. A pódiumot 7,50 m-ként a tetőszerkezet alsó övéhez csuklósan csatlakozó nyomatékbíró 
keretek támasztják meg függőlegesen, és merevítik oldalirányú kitérés ellen. A keretek függesztő 
és vízszintes rúdjai melegen hengerelt szelvényekből készülnek. A hossz- és kereszttartók 
szelvényei szintén melegen hengereltek. A járófelületet járórács biztosítja. A két oldalon végigfutó 
korlátokon kilépő sáv készül, valamint innen hajthatók ki szükség esetén a biztosító sorompók. A 

kilépő „korlátsáv” szerkezete szintén az acél tetőszerkezet alsó övéről lóg alá. Ezeket 
oldalirányban megtámasztó rudak merevítik. Mindkét oldali kilépő korlátsáv könyök rúdjai a 
tetőszerkezethez csatlakozik. A pódium járófelületét a hossztartókra fektetett járórácsra rögzített 
bordás lemez alkotja. A bordás lemez hosszirányban a függesztő rudak között el van dilatálva. A 
középső szegmens fixen, míg a két szélső ovál furatos rögzítéssel van a járórácshoz szerleve, így 
az mindig az aknában szerelt villamos méretéhez igazítható.  

A III. vágánynál konzolos pódium megépítése szükséges. A bal oldalit egy változó 
keresztmetszetű, melegen hengerelt szelvényű konzol támasztja alá, erre kerülnek a melegen 
hengerelt hossztartók, melyek a járórács terheit viselik. A konzolokat az oszlopok között végigfutó 
gerendára rögzítjük 3,75 m-ként. A járófelület 55 m hosszú, járósíkja 3,20 m, szélessége 1,65 m. 
A jobb oldali pódium egy oszlopra támaszkodik, melynek magassága 2,90 m. A hossztartók és az 

őket alátámasztó kereszttartók között csuklós a kapcsolat. Az oszlopok távolsága 3,75 m. A 
kereszttartók 45o-os támrudakkal vannak az oszlopokhoz ékelve. Mind az oszlopok, a 
kereszttartók és a hossztartók és a ferde támrúd melegen hengerelt szelvényből készülnek. A 
járófelület 55 m hosszú, járósíkja 3,20 m, szélessége 1,00 m.  

Vízszintes teherhordó szerkezetek  

A hosszirányú előregyártott gerendák keresztmetszeti méretei 30 x 60 cm. A gerendák az 
oszlopokhoz méretezett rejtett konzol szerelvényekkel csatlakoznak  

A tetőszerkezet koncepcióját tekintve többtámaszú változó magasságú acél rácsos tartó mely 

mindkét csarnokon és a nyitott színen is átível, irányultsága K-Ny-i. A rácsos főtartók oszlopok 
tetején lévő kiváltó gerendákra támaszkodnak. A megfelelő csatlakozást a kiváltó tartó közepén 
lévő csuklós saruk biztosítják. A kiváltó gerenda egyenletesen oszlatja el a tetőszerkezetről érkező 
terheket az oszlopok között, ezzel kedvezőbb erőjátékot és térbeli viselkedést biztosítva az 
épületnek. Az egymás mellett lévő főtartókat szélrácsokkal és keresztmerevítőkkel fogjuk össze, 
így alkotva térmerev ikertartókat. Az ikertartók közti sávok lefedéséről a főtartók közé befüggesztett 

gerendák gondoskodnak, melyek egyik oldalon fixen, még másik végükön elcsúszó kapcsolattal 
csatlakoznak az ikertartókhoz. Az ikertartók héjalása a felső övek szintje fölött helyezkedik el, még 
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a közbenső, befüggesztett tető az alsó övek síkja fölött van burkolva. Ezen kialakítással 
raszterközönként különböző magasságú sávok alakulnak ki.  

A műhely- és raktársoron a közbenső szinti födémek körüreges előregyártott vasbeton födémpallók 
monolit felbetonnal, vastagságuk 20 cm.  

A tetőhéjalás a befüggesztett, alacsonyabb tető szegmensekben trapézlemezes kialakítású, még 
a magasabb részeken korcolt lemez fedés.   

  

Merevítési rendszer  

A csarnoképület komplex térmerevségét a minden irányban térmerev ikertartós kialakítású 
tetőszerkezet és a pillérek nyomatékbíró befogása biztosítják.  

A pillérek közötti, vízszintesen futó gerendák rúdtengely irányban elmozdulni képesek, ezért 
normálerőt nem vesznek fel.  

Földrengésszámítás  
Az alkalmazott vízszintes oldalgyorsulás 0,14 g, azaz 1,37 m/s2. A talajt „E” osztályba soroltuk. 

I=1, a viselkedési tényező értéke qd=1,5.   

Anyagminőségek Beton  

  Előregyártott vasbeton gerendák, pillérek, kehelynyakak  C40/50  

  Közbenső monolit vasbeton födémek  C25/30  

  Alaplemez  C30/35  

  Vasbeton CFA cölöpök és alaptestek  C30/35  

Betonacél  

  Fővasalás  B500B (B60.50)  

  Kengyelek  B500B (B60.50)  

Szerkezeti acél  

  Melegen hengerelt idomacélok a pódium kialakításához  S235  

  Trapézlemez a tetőhéjaláshoz  S235  

Kiegészítő kapcsolószerkezetek  

Rejtett pillérkonzolok (PCs) és csavaros kapcsolatok az oszloptő befogására  

  

2.16.4.3.3 Nyitott szín  

Szerkezet leírása  

A nyitott tároló vágányok az épületkomplexum nyugati oldalán helyezkednek el. A térlefedés 
téglalap alaprajzú, szerkezetileg azonos kialakítású, mint az I. és II. csarnokok esetében.  

Terhek és hatások  

A szerkezetre ható terhek a vonatkozó Eurocode szabvány szerint.  

Állandó jellegű terhek:  
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- önsúly  

- felsővezeték  

- elektromos szerelvények, világítás Esetleges jellegű terhek:  

Meteorológiai terhek:   

- hó teher  

- szél teher  

Méretek  

Hossza 137,20 m, mely a II. csarnoképület raszter és geometriai méreteit követve 2x6,00 m + 
8x7,50 m +6,80+2x8,20 m +6x7,00 m hosszú raszterekből áll össze, szélessége 24,23 m. A 
szerkezet alsó éle +7,00 m.  

Alapozás  

A nyitott szín Ny-i, A jelű raszterében lévő ingaoszlopokat önálló cölöpalapok támasztják alá. A 
szín K-i oldalán, a B raszterben a nyitott szín és a II. jelű csarnok alátámasztása és alapozása 

azonos. A csarnokon É-i és D-i irányban túlfutó szakaszon lévő acél oszlopokat önálló cölöpalapok 
támasztják alá.  

Függőleges teherhordó szerkezetek  

A térlefedés acél rácsos tartói az I.-es csarnoképület mellett annak előregyártott vasbeton 
oszlopain lévő kiváltó gerendára támaszkodik, a többi részen melegen hengerelt acél oszlopok 
támasztják alá.  

Vízszintes teherhordó szerkezetek – födémek  

A fő teherviselési irányt a rasztereknek megfelelően elhelyezett K-NY-i irányú főtartók biztosítják, 
melyek melegen hengerelt szelvényekből kialakított változó övtávolságú többtámaszú rácsos 
tartók. A térlefedés tetőszerkezetileg azonos a csarnokok tetőszerkezetével. Az egymás mellett 
lévő főtartókat szélrácsokkal és keresztmerevítőkkel fogjuk össze, így alkotva térmerev 

ikertartókat. Az ikertartók közti sávok lefedéséről a főtartók közé befüggesztett gerendák 
gondoskodnak, melyek egyik oldalon fixen, még másik végükön elcsúszó kapcsolattal 
csatlakoznak az ikertartókhoz. Az ikertartók héjalása a felső övek szintje fölött helyezkedik el, még 
a közbenső, befüggesztett tető az alsó övek síkja fölött van burkolva. Ezen kialakítással 
raszterközönként különböző magasságú sávok alakulnak ki.  

Merevítési rendszer  

A nyitott szín szerkezetileg egy egységet alkot az I. és II. jelű zárt csarnokkal. A kialakítás 
következtében a nyitott szín nem önállóan áll ellent az őt érő hatásoknak. Térmerevségét a minden 
irányban térmerev tetőszerkezet, a Ny-i oldalon, az acéloszlopok között kialakított acél szelvényű 

hosszmerevítés valamint a befogott oszlopok biztosítják.  

Anyagok  

Beton  

  Vasbeton CFA cölöpök és alaptestek  C30/35  

Szerkezeti acél  

  Függőleges és vízszintes szerkezetek  S235  
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2.16.5  Támfal  

A meglévő (hátsó) kerítés előregyártott vasbeton oszlopok közötti vízszintes osztású előregyártott 
vasbeton elemekkel épült. A meglévő kerítés mellett a terep rézsűsen csatlakozik jelenlegi 
vágánytérhez.  

A szintkülönbség áthidalására a hátsó kerítés egy szakaszán a kerítés alapjaként monolit vasbeton 
szerkezetű támfal épül 166,0 fm hosszban. A tervezett támfal nyomvonalát a kitűzési adatokkal a 
01-13.T-22-R-101/EGY sz. helyszínrajz tartalmazza. A támfal (kerítés) tengelyvonala az ingatlan 
határ nyomvonalán halad.  

A tervezett támfal 166 fm hosszon épül monolit vasbeton szerkezettel. Az alsó részen 30 cm-es 
vastagsággal a felső részen 20 cm-es vastagsággal. A támfal szabad magassága a burkolat 
szintjétől 50 cm és 1,40 m között változik (104,30 -105,20 mBf.). A támfal 5,0 m-es dilatációs 

egységekből áll, egy-egy támfalszakasz építési hossza 4,98 m. (Ettől eltérés két helyen van: a 
0+130 -0+137 szelvények között, ill. a támfal legvégén.)  

A támfal felső síkja min. 10 cm-t nyúlik a terep fölé. A hátsó talajrétegek víztelenítése érdekében 

a támfal mögé geotextilia védelemmel ellátott 30 cm vastagságú 16/32 mm összetételű kavicsos 
szűrőréteget kell elhelyezni, A víztelenítéshez a falba dilatációs egységenként 3 db D50 méretű 
KPE csövet kell beépíteni. A csövek szintje a tervezett burkolat fölött 10 cm (103,88 mBf).  

  

A meglévő kerítés elbontása után a támfal alsó 30 cm vastagságú részéhez munkaárkot kell ásni, 

és földpartok közötti részt a betonacél háló behelyezése mellett ki kell önteni a szelvényváltás 
szintjéig betonnal. A felső 20 cm vastagságú szakasz zsaluzattal kell, hogy készüljön.   

  

Anyagminőségek: szerkezeti beton: C30/37-XA2--XF4-32-S2 

MSZ 4798:2004 betonacél: B500B (B60.50)  

Betontakarás: 4 cm.   

A támfal hossz-szelvényét a 01-13.T-22-R-102/EGY tervlapon adjuk meg,   

A támfal általános tervét a 01-13.T-22-R-1031/EGY terv mutatja.   
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2.17  ÉPÜLETGÉPÉSZET  

  

  

A beruházás során az épületkomplexum teljes gépészeti rendszereit tervezzük kialakítani a 
következők szerint:  

- vezetékes ivóvíz ellátás, mely magában foglalja a használati meleg víz készítést, a villamos 
mosó, a forgóváz mosó vízellátását, a belső oltóvíz rendszer kialakítását;  

- olajos szennyvíz elvezetését és annak kezelését;  

- kommunális szennyvízelvezetést;  

- fűtési rendszer kialakítása a telepítésre kerülő földgáz üzemű kazánokról;  

- VRV rendszerű hűtő rendszer kialakítását;  

- kezelt levegős szellőző rendszereket, a szociális blokkok, technológiai helyiségek és a zárt 
terű helyiségek részére,  

- a technológia sűrített levegő ellátását.  

Jelen tervdokumentáció az épület fenti funkciójú épületgépészeti rendszereinek kialakításával, a 
szükséges kalkulációkkal, ellenőrző számításokkal foglalkozik.  

2.17.1  Gépészeti közmű igények  

2.17.1.1 Vízellátás  

A létesítmény vízellátására új bekötést kell létesíteni, a kiviteli terv szerint.  

A létesítmény (névleges) terhelése mellett az üzemeltetéséhez szükséges napi vízmennyiségei az 

alábbiak szerint alakulnak:  

kommunális vízfelhasználás céljára:   kb. 25,5 m3/ nap  

Csúcsterhelés:         q= 4,0 l/s  

2.17.1.2 Csatornázás:  

A létesítmény szennyvíz elvezetésére új bekötést kell létesíteni, a kiviteli terv szerint.  

Az épületből kilépő szociális szennyvíz mennyisége:   

Napi terhelési kontingens:  

- kommunális szennyvíz:   kb. 25,6 m3/ nap  

Csúcsterhelés:   Q= 6,49 l/s  

Az épületből elvezetendő csapadékvíz mennyisége:   

- Csapadékvíz csúcsterhelés:  178.1 l/s  

Az épületből a közcsatornába olajos szennyvíz nem lép ki. Az épületen belül, illetve közvetlenül az 
épület mellett a szennyvizek részére olaj és iszap leválasztók kerülnek beépítésre.  

A mosók szennyvize részére, a CS-021 jelű helyiségben tisztító berendezések kerülnek telepítésre 
. A berendezéseket a villamos beszállítója biztosítja.   

Oltóvízellátás:  
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A tervezett létesítmények oltóvíz igénye a következő:  

- Az épület tűzveszélyességi osztálya:        „D” - Az 

épület tűzállósági fokozata:          III. - a szintek 

száma:              3 szint (Fszt. + 2. 

em.)  

- az épületre figyelembe vett legnagyobb tűzterhelés mértéke:  411 MJ/m2  

- mértékadó tűzszakaszok:      9.861,58 m2 (a tűzszakasz méret 
meghatározásakor figyelembe vannak véve az épülethez csatlakozó nyitott, 
fedett raktárakat és kocsiszínt, valamint a kb. 800 m2 összesített alapterületű, 
meglévő lakóépületet is, miután ezeket nem választja el tűzgátló szerkezet 
vagy tűztávolság az épülettől.)  

- 30%-kal csökkentett tűzszakasz:         6.903 m2 A 

szükséges külső oltóvíz intenzitás         4.500 l /perc;  

A számított oltóvizet 90 percen keresztül, folyamatosan kell biztosítani!  

Az épületben belső oltóvíz hálózatot kell létesíteni a kiviteli terv szerint.  

Két tűzcsap egyidejű működéséhez szükséges belső oltóvíz:  300 l/perc,   

                  (150 l/perc/tűzcsap)  

Nem tervezünk fali tűzcsapot azokban az épületrészekben, ahol a víz használata életveszélyt 
okozhat (feszültség alatti felsővezeték fali tűzcsap sugárral elérhető).  

2.17.2  A tervezett épületegyüttes (I. és a II., III. csarnok és a fejépület) 
Vízellátás-csatornázás  

2.17.2.1 Vízellátó rendszer:  

A tervezett vízfelhasználás az MI-10-158-1 műszaki irányelv ajánlásai alapján került 
meghatározásra.  

Tevékenység  

Fajlagos 

érték  
Egység,   

(fő szám, m2)  

Felhasznált  

vízmennyiség  
(l/d)  

Dolgozók fürdéssel  150 l/fő  70  10.500  

Dolgozók fürdés nélkül  70 l/fő  50  3.500  

Villamos mosó      2.500  

Forgóváz mosó  1.000 l/h  3  3.000  

Villamos takarítás      3.000  

Épület takarítás  0,5 l/m2  3.000  1.500  

        

Állandó vízfelhasználás  -  -  25.5 m3/d  

  

A „létesítménybe betervezett vízvételi helyek, és csapoló egyenértékeik:  
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Megnevezés  Megjegyzés  
Darabszá 

m  

Csapoló  

egyenérté 
k  

Csapoló e. 

összesen  

Mosdó  Keverő csapteleppel  54  1,5 / db  81  

WC  Hátsó kifolyású  

tartályos  

24  0,25 / db  6,0  

Vizelde  Infrás öblítővel  16  0,17 / db  2,72  

Mosogató, 

egymedencés  
Keverő csapteleppel  

8  1,5 / db  12,0  

210 ST kifolyó  

Falikúthoz, 

vízvételhez csarnok 

falon  

50  1,0  50  

Zuhanyzó  Keverő csaptelep  29  1,0  29  

Italautomata, szódagép    6  1,0  6,0  

        186,73  

ΣN=186,72, q= 4,0 l/s  

Az épületbe két vízbekötés – ivó és oltóvíz -  készül, a Forgóváz mosó helyiségben. Az épületbe 
lépő 2 db D90/ KPE nyomócső az épületen belül horganyzott acélcsőre vált,   

Az ivóvízbe visszamosható szűrő kerül beépítésre.  

Az épületen belül a vízvezetékeket – aknában vezetett, illetve falon kívüli szakaszokon MSZ EN 
1123 szerinti horganyzott acélcsőből és idomaiból építjük ki. Az egyes csapolók felé kiépített 
ágvezetékek falban és padlóban vezetett szakaszait a fűtési rendszerrel azonos csőcsaládból 
oxigéndiffúziótól védett, ötrétegű, alumíniumbetétes műanyagcsőből építjük ki (REHAU – Rautitan, 

UNICOR-Unipipe, WIRSBO csőcsalád).  

A betervezett szaniter berendezések félporcelán mosdók, WC-k és vizeldék, épített zuhanyozók. 
A műhelyekben rozsdamentes kézmosók beépítése szükséges.  

Az egyes berendezéscsoportoknál alkalmazott szerelvények:  

- a mosdók kézmosók, zuhanyozók egykaros h-m keverő csaptelepekkel,  

- a kiöntők 210/ST típusú hideg, meleg tömlővéges és légbeszívós kifolyószelepekkel,  

- a WC berendezések beépített tartállyal,  

- a vizelde csészék infra működtetésű öblítővel kerülnek beépítésre.  

- A berendezési tárgyak anyaga félporcelán, a kiöntők, mosogatók rozsdamentes kivitelűek.  
  

A kommunális fogyasztókon túl, az ivóvíz vezetékről csatlakozást biztosítunk:  

- a villamos kocsi mosó, a tisztító berendezés,  

- a kézi mosó vizes berendezései és  

- a forgóváz mosó gőzborotvája,  

- az ionmentes vizet előállító vízlágyító berendezés részére.  

(Fenti technológiai berendezések tervezése nem, csak a berendezések beszállítói által igényelt 
csatlakozások biztosítása épületgépész feladat!)  

A villamos mosó adatszolgáltatása szerint igényelt víznyomás 4-6 bar, ezért ehhez nyomásfokozó 

telepítése szükséges. A vízhálózaton lévó alapnyomás 3 – 3,5 bar, ezért a tervezett nyomásfokozó 
típus, Grundfos Hydromulti E 2CRE 5-04. Teljesítménye: 11 m3/h, 2 bar, P= 1,1 kW  
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A vizes berendezési tárgyak és a hozzájuk tartozó pipere tárgyak,  

- szappanadagolók, kézszárítók,  

- szappantartók,   

- törölközőtartók,  

- tükrök, pipere polcok,   

- wc papír-és kefetartók,  

- zuhanyfüggönyök, kapaszkodók, a gépész vállalkozó szállításához tartoznak.  
A kézi mosó területén, a vágány két oldalán hideg – meleg víz, és visszaforgatott tisztított víz 
csatlakozásokat kell kiépíteni. Ezek tömlővéges légbeszívóval ellátott kifolyókkal vannak 
felszerelve.  

A hidegvíz vezetékeket páralecsapódás elleni, a meleg vezetékeket hőveszteség elleni 
szigeteléssel kell ellátni.  

Használati meleg víz készítés az alábbi módon történik:  

- Központi ellátás a Fejépület részére, az 1. emeleti hőközpontban elhelyezett 2 db V= 1000 
l-es tárolóról, melyek fűtése külső hőcserélővel a kazánok által termelt meleg vízzel 
tervezett.  

- Központi ellátás a két csarnok közötti Segéd műhelyek, a Mosócsarnok, a Mosócsarnok 

mellet kialakított Raktárak, Tartózkodók részére a másik hőközpontban elhelyezett 1 db V= 
1000 l-es, két csőkígyós indirekt fűtésű tárolóval. A tároló alsó csőkígyójában a 
kompresszorok hulladék hőjét hasznosítjuk, a felső csőkígyót a kazán által termelt meleg 
vízzel fűtjük.  

- A melegvíztárolók elé, a hidegvízbe biztonsági szerelvénysort, hőtágulás felvételére 
alkalmas ivóvíz tágulási tartályt kell beépíteni. Az azonnali meleg vízellátás biztosítására 
cirkulációs hálózat kerül kiépítésre.  

  

A két kazán helyiségben elhelyezett kazánok feltöltéséhez és vízpótlásához kezelt víz szükséges. 
A REMEHA QUINTA kazánok gépkönyvében előírt vízminőségi követelmények, 200 kW 
összteljesítmény felett:  

(Garanciális feltétel a feltöltés és vízpótlás mennyiségének vízórával való meghatározása, 
minőségének kazán naplóba való rögzítése!)  

Összes keménység maximális megengedett értéke:  2,8 nk°  

Savasság:  7 – 8,5 pH  

Vezetőképesség:  < 800 µS/cm  
Kloridok:  < 150mg/l  

A víz ne legyen lágyabb 0,5 nk°-nál!  

  

(A budai víz keménysége:   15,4 nk°  

Savassága:  7,5 pH  

vezetőképessége:  495 µS/cm)  
  

Az igényelt vízminőséget gyakorlatilag csak sótalan vízzel való feltöltéssel lehet biztosítani. Ez 
történhet a helyszínre szállított teljes ionmentes vízzel, kivitelező által rendelkezésre bocsájtott 
mobil RO berendezéssel, vagy un. „kevertágyas lágyító” elven működő patronnal gyártott 
sótalanított vízzel. A későbbi utántöltések biztosítására a költségvetésben szerepeltetünk egy MB 
OptiDEST 20 típusú kevertágyas patront, mely ~ 1 m3 budapesti víz teljes sótalanítására alkalmas. 
A patron kimerülés után regenerálható, melyhez vissza kell juttatni azt a szállítóhoz.  

2.17.2.2 Ablakmosó feltöltő rendszer és lágy víz rendszer  
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A VI. jelű vágány mentén ablakmosó feltöltő rendszer kerül telepítésre. A feltöltő rendszer 
mosófolyadék tartályát, szivattyúját és a csatlakozó töltő pisztolyokat a technológiai kiírás 
tartalmazza. A gépész fejezetben a szükséges csővezeték kiépítés szerepel.  

A tervezett nyomóvezeték PVC nyomócsőből, idomokból készül, ragasztott kötéssel szabadon 
szerelve.  

Az előirányzott szivattyú teljesítménye: 20- 40 l/min, 50 m.  

  
A villamosok akkumulátorainak utántöltéséhez szükséges lágy víz biztosításához vízlágyító 
berendezés kerül telepítésre. Az Átmeneti épület emeletén elhelyezésre kerülő berendezés és a 
lágy víz tárolására szolgáló tartály, a technológiai kiírásban szerepelnek.  

A tartályból gravitációs vezetéken jut a lágy víz a földszintre. Az ehhez szükséges vezeték és 
vételező csap a gépész kiírásban szerepel.  

A tervezett vezeték nyomóvezeték PVC nyomócsőből, idomokból készül, ragasztott kötéssel 
szabadon szerelve. A vételezési csap ugyancsak PVC anyagú kell legyen.  

A figyelembe vett vételezési mennyiség 10 l/min.  

2.17.2.3 Tüzivíz rendszer  

A Fejépület és a I. csarnok helyiségeiben belső oltóvíz hálózatot kell létesíteni a kiviteli terv szerint. 

A II. csarnok. és a 6. vágány mosó részére  belső oltóvíz hálózatot nem lehet kiépíteni a villamos 
felsővezetéke miatt.  

A beépítendő fali tűzcsapok 20 méter hosszú lapos tömlővel szerelt (falon kívüli kivitelben) 
kialakításúak. legyenek. Egyidejűleg 2 db tűzcsap üzemét kell biztosítani, 150 l/perc/tűzcsap 
teljesítménnyel.  

A fali tűzcsapok létesítésekor a legkedvezőtlenebb  – a kiviteli terv szerinti – helyen az ellenőrzésre 
szolgáló nyomásmérőt – manométert – kell elhelyezni.  

2.17.2.4 Kommunális szennyvíz elvezető rendszer  

A létesítményből a kommunális szennyvíz kivezetés 2 db kiálláson építendő meg. Önálló kiállása 
legyen a Fejépületnek és a Csarnok területeknek.   

A létesítménybe betervezett szaniter berendezések, és víznyelési egyenértékük:  

Fejépület:  

Megnevezés  Megjegyzés  Darabszám  
Víznyelési 

egyenérték  

Víznyelési e. 

összesen  

Mosdó  Keverő csapteleppel  27  0,2 / db  5,4  

Mosogató, 

egymedencés  
Keverő csapteleppel  

5  2,0 / db  10,0  

Vizelde  infra öblítős  12  0,15 / db  1,8  

WC  Hátsó kifolyású  

tartályos  

17  4,5 / db  76,5  

Falikút, kiöntő  2 db 210 ST kifolyóval  
4  1,0 / db  4,0  
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Zuhany  Keverő csapteleppel  29  0,6 / db  17,4  

        115,1  

Σe=115,1, q=4,61 l/s  

  

  

  

  
Csarnok területek:  

Megnevezés  Megjegyzés  Darabszám  
Víznyelési 

egyenérték  

Víznyelési  

e. összesen  

Mosdó  Keverő csapteleppel  27  0,2 / db  5,4  

Mosogató, 

egymedencés  
Keverő csapteleppel  

3  2,0 / db  6,0  

Vizelde  
infra öblítős  

4  0,15 / db  0,6  

WC  Hátsó kifolyású  

tartályos  

7  4,5 / db  31,5  

Falikút, kiöntő  2 db 210 ST kifolyóval  

12  1,0 / db  12,0  

        55,5  

Σe=55,5, q=3,07 l/s  

A létesítményben kiépítendő szennyvíz csatorna-hálózat gravitációs rendszerű. A lefolyó 

vezetékek anyaga hegesztett kötésű GE-PE, lefolyócső.  

Valamennyi vizes berendezés bűzelzárókkal csatlakozik a lefolyó hálózathoz. A kiöntőket, 
falikutakat és vizeldéket tartalmazó helyiségekben padlóösszefolyó kerül elhelyezésre. 
Gondoskodni kell a hűtőegységek csepegővizeinek elvezetéséről is. A kondenz vizeket ugyancsak 
bűzelzárón keresztül kell a lefolyóra csatlakoztatni.  

Épületen belül az alapvezetékben szakaszonkénti hozzáférés biztosítására tisztító elemek 
kerülnek beépítésre.   

A csatorna strangokat a tető fölé vezetett kiszellőzőkkel kell ellátni.  

A két kondenzációs kazántelep kondenz vizeit, a kazángyártó által szállított semlegesítő 
berendezéssel kell felszerelni.  

2.17.2.5 Technológiai szennyvíz elvezetése  
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A kézi mosó területén több kézmosó illetve vízvételi lehetőség van kialakítva.   

A mosó vágány és környezete taposóráccsal fedett folyókaként van kialakítva, mely az olajjal és 

sáros iszappal szennyezett csurgalék vizeket összegyűjti.  

A Forgóváz mosó helyiségében ugyancsak olajos, homokkal szennyezett szennyvíz keletkezik.  

Ezeknek a szennyvizeknek a kezelésére víztisztító és visszaforgató berendezések kerülnek 
telepítésre. A berendezések udvari műtárgyakból, azokat összekötő vezetékekből, valamint a 

külön víztisztító helyiségben elhelyezett berendezésekből, azok csövezéséből áll. Az udvari 
műtárgyak a statikus dokumentációban szerepelnek. A berendezések szállítója és azok belső 
csövezése a CAF feladata. (lásd a technológia tervet!)  

A berendezésről szennyezett víz nem kerül a külső csatornahálózatba. A keletkező szennyvíz 
iszap elszállításáról a veszélyes hulladékokra érvényes előírások szerint kell gondoskodni.  

A szerelő aknák ásványolaj tartalmú csurgalék vizeinek összegyűjtése külön hálózattal tervezett. 
A beépített pontszerű összefolyók kivehető szennyfogó kosárral felszerelt, bűzzárral ellátott 
rozsdamentes anyagú szerelvények. Az olajos csatorna gerinc vezeték az épületen kívül 
elhelyezett iszap és olaj leválasztó műtárgyra csatlakozik. A műtárgy PURATOR MÖA 0,5 II-0,1 P 
típusú, átemelő szivattyúval felszerelt berendezés. Szállítása és telepítése, a gépész kivitelező 
feladata. A berendezés elhelyezésére szolgáló vasbeton műtárgy a statikus tervben szerepel.  

Az olajos szennyvíz vezeték hegesztett kötésű PE lefolyó vezetékből tervezett, megfelelő 
sűrűségben tisztító idomokkal ellátva.  

2.17.2.6 Csapadékvíz elvezetése  

- Fejépület épület lapos tető:  473 m2  

- Fejépület fém tető:  304 m2  

- Csarnok + Nyitott szín, lapos tető:  3.199 m2 -  Csarnok + Nyitott szín fém tető: 

 3.272 m2  

A tetőt átlagosan 0,9 –es lefolyási tényezővel számítva, az elvezetendő csapadékvíz mennyisége, 
273 l/s,Ha intenzitást figyelembe véve: 178,1 l/s  

A keletkező csapadék vizeket, a Fejépület területén gravitációs elvezetéssel, a Csarnok épület 

részen vákuumos, leszívott rendszerű vezetékekkel gyűjtjük és juttatjuk a telephely esővíz 
elvezető rendszeréhez. Az épületből való kiállás a két csarnok közti raktár sornál történik.  Az 
épületen belül a csapadékvíz vezetékeket párazáró, irodai területeken, Előadóban párazáró és 
hangszigeteléssel kell ellátni.  

Az összefolyók a tető rétegrendjéhez igazodó HL, illetve WAVIN típusú összefolyók.  

A Fedett szín csapadékvíz elvezetése ugyancsak gravitációs, mely az építész és a közmű 
dokomentációban szerepel.  

2.17.3  Hőellátás: központi fűtés  

Az épület transzmissziós energiaveszteség számítását az MSZ 04-140-3: 1987 ágazati szabvány 
és az MSZ EN 832:2002 szerinti került elvégzésre.   

A mértékadó külső hőmérsékletet: -15 °C-nak vettük fel.   

„k” hőátadási tényezők, értékei az építész adatok alapján.   

A helyiség rendeltetésétől függően különböző funkciójú helyiségekben az alábbi, általános 
méretezési alapadatokkal számoltunk:  

-  irodák:   + 22-24°C;  



 

131  

  

-  közlekedők:  + 18°C  

-  mosdó, vizes blokkok:  + 16 - 18°C;  

-  zuhanyzó, öltöző:  + 24°C  

-  étkezők:  + 22°C;  

-  műhely:  + 18°C;  

-  raktár:  + 18°C;  

2.17.3.1 Fűtési rendszer kialakítása  

Hőellátás szempontjából a tervezett épület két egymástól jól elhatárolható területre oszlik:  

Fejépület és   

Csarnok  épület: I. csarnok. és II. csarnok, két csarnok közti Műhelysor I (4) és Műhelysor II  

Fejépület:  

Ellátandó terület  Teljesítmény  

[ kW ]  

Épület becsült transzmissziós vesztesége:    

Fejépület  
58,5,0  

Használati melegvíz készítés  
50,0  

Légkezelők:    

LK-5 Szociális blokk (öltöző, zuhanyzó, mosdó, 

WC)  

61,0  

LK-6 Oktatóterem  
22,0  

LK-8 Raktárak  
44,0  

Összes fűtési igény:  251,0  

  

A Fejépület hőenergia ellátására 3db Remeha Quinta 90 típusú kondenzációs falikazánt 
terveztünk, teljesítménye Q = 84,2 kW / db. A fűtési rendszer tervezett hőfoklépcsője: 75/55°C.  

A kazánokat a Fejépület 1. emeletén kialakított hőközpont helyiségben helyezzük el. Innen 
hidraulikus váltó közbeiktatásával egy fűtési csővezeték pár csatlakozik az osztó-gyűjtő 
egységhez, mely szintén a hőközpontban kerül elhelyezésre. A fenti táblázatban jelölt (vastagon 
szedett körök) önálló osztó-gyűjtő lecsatlakozásokat jelentenek.  

A tervezett fogyasztói körök: - 

 Radiátoros rendszer:  

A tervezett hőfoklépcső 70/55°C. Ezek a fogyasztók az épület alárendelt tereiben, 
raktáraiban, szociális blokkban, közlekedők kerülnek elhelyezésre. A hőleadók jellemzően 

acéllemez lapradiátorok, termosztatikus szelepfejjel szerelt radiátorszeleppel. A szelepek 
vandálbiztos kivitelben készülnek.  

-  Légtechnikai rendszer:  

A tervezett hőfoklépcső 70/55°C. Az LK-5, LK-6, LK-7, LK-8 légkezelő berendezéssel a 
frisslevegő ellátást, szellőzését biztosítjuk. A légkezelő berendezéseknél biztosított fűtési 
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teljesítmény a friss levegő helyiség hőmérsékletre történő felmelegítését biztosítja. - Használati 

meleg víz készítés:  

Használati meleg víz igényt a hőközpontba telepített lemezes hőcserélővel és 2 db V= 1000 
l-es  HMV tartállyal biztosítjuk. A Hőcserélő teljesítménye 40 kW, primer oldalon 75/60 C°, 
szekunder oldalon 10/50 C° hőfoklépcsővel.  

Mennyezet alatt, szabadon vezetett alapvezetékek, ágvezetékek, illetve az aknában vezetett 
elosztó hálózatott acélcsőből, a falba vezetett radiátorokat ellátó csővezetékek, ötrétegű 

alumíniumbetétes csőből, illetve oxigéndiffúzió záró réteggel ellátott PE-Xa anyagú csőből (pl: 
REHAU Rautitan, Unipipe vagy Wirsbo) kell szerelni.  

A fűtési rendszer zárt tágulási tartállyal (változó nyomású, gumimembrános tartály) és rugós 
biztonsági szeleppel felszerelt.  

Csarnok terület:  

Ellátandó terület  
Teljesítmény  

[ kW ]  

Épület becsült transzmissziós 

vesztesége:  
  

I Csarnok   117,0  

Műhelysor I  20,0  

II Csarnok   256,0  

Műhelysor II  17,0  

Használati melegvíz készítésre   60,0  

Légkezelők:    

LK-2 Étkező iroda  10,0  

LK-3Raktár I.  12 ,0  

LK-4 Raktár II  18,0  

Összes fűtési igény:  517,0  

  

A hőenergia ellátására 3db Remeha Quinta 90 típusú kondenzációs falikazánt terveztünk, 

teljesítménye Q = 84,2 kW / db. A fűtési rendszer tervezett hőfoklépcsője: 75/55°C.  

A kazánokat a Műhelysor I. soron kialakított gépészeti helyiségben helyezzük el. Innen hidraulikus 
váltó közbeiktatásával egy fűtési csővezeték pár csatlakozik az osztó-gyűjtő egységhez, mely 
szintén a hőközpontban kerül elhelyezésre. A fenti táblázatban jelölt (vastagon szedett körök) 
önálló osztó-gyűjtő lecsatlakozásokat jelentenek.  

A tervezett fogyasztói körök: - 

 Radiátoros rendszer:  

A tervezett hőfoklépcső 70/55°C. Ezek a fogyasztók a mosócsarnokban, raktárakban, 

műhelyekben, irodákban, étkezőkben, szociális blokkban, közlekedők kerülnek elhelyezésre. 
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A hőleadók jellemzően acéllemez lapradiátorok, termosztatikus szelepfejjel szerelt 
radiátorszeleppel. A szelepek vandálbiztos kivitelben készülnek. - Légtechnikai rendszer:  

A tervezett hőfoklépcső 70/55°C. Az LK-3 és LK-4 légkezelő berendezéssel a raktárak, 
műhelyek, az LK-7 légkezelő berendezéssel az étkező, iroda frisslevegő ellátását, szellőzését 
biztosítjuk. A légkezelő berendezéseknél biztosított fűtési teljesítmény a friss levegő helyiség 
hőmérsékletre történő felmelegítését biztosítja. - Használati meleg víz készítés:  

Használati meleg víz igényt a hőközpontba telepített indirekt fűtésű V= 1000 l-es, két 
hőcserélős HMV tartállyal biztosítjuk.  

Mennyezet alatt, szabadon vezetett alapvezetékek, ágvezetékek, illetve az aknában vezetett 
elosztó hálózatott acélcsőből, a falba vezetett radiátorokat ellátó csővezetékek, ötrétegű 

alumíniumbetétes csőből, illetve oxigéndiffúzió záró réteggel ellátott PE-Xa anyagú csőből (pl: 
REHAU Rautitan, Unipipe vagy Wirsbo) kell szerelni.  

A csővezetékeket az épület falán, az aknákban, a villamos sín tartóoszlopokban előre kialakított 
áttörésekben kell szerelni. Az oldalfalak és az aknák közötti szakaszokon a padló szerkezetbe 
védőcsövek, az irányváltásoknál szerelő aknák lesznek kialakítva, a csővezetékek részére.   

A fűtési rendszer zárt tágulási tartállyal (változó nyomású, gumimembrános tartály) és rugós 
biztonsági szeleppel felszerelt.  

A Csarnok I. és a Csarnok II. területeken, a fennmaradó hőigény pótlására, valamint a gyors 
felfűtés biztosítására közvetlen gázfűtésű termoventilátorok kerülnek beépítésre. A tervezett 
berendezések a mennyezet alá épített felülről lefelé fúvó kivitelűek. Az egyenletes hőfokeloszlás 

biztosítására, a nagyobb belmagasságú Csarnok I.-ben légrétegződést gátló ventilátorok is 
beépítésre kerülnek.  

A III. Csarnok fűtésére 2 db gázüzemű, belső levegős termoventilátor kerül beépítésre. A 
berendezések 1 – 1 termosztátról lesznek vezérelve.  

2.17.3.2 Fűtési rendszer szereléstechnológiája  

A tervezett fűtési alap- és felszálló vezetékek A37 minőségű acélból készült varratnélküli csövek 
legyenek, szabadon szerelve, hegesztett kötésekkel. A hegesztési varratokat R4 hf minőségben 
kell készíteni. A vezetékek 57 mm külső átmérőig helyszínen készített-, 57 mm-től előre gyártott 
idomokkal szerelendők.  

A vezetékek megfogására típus csőtartókat és csőbilincseket, valamint függesztőket kell 

használni. A tartószerkezetek horganyzott kivitelűek legyenek, ezek a szerkezetek az 
épületszerkezetekben csavarkötéssel rögzítendők. Ezekben a csővezetékeket rezgésszigetelő 
betétekkel kell megfogni.  

A fűtési rendszer kialakításával kapcsolatos követelmények:  

- Minden egyes osztó-gyűjtő ürítését helyileg meg kell oldani;  

- Az osztó gyűjtő egységeket rezgésmentes bakokra kell ültetni;  

- Az egyes körök hőfoklépcsőit az osztó-gyűjtő fogyasztói köreibe (előremenő és 

visszatérő) ágába szerelt hőfokérzékelővel kell ellátni.  

- A légedényeket a mennyezet alatt közösített vályúban kell tudni leereszteni; - A 4 kW 
villamos teljesítménynél nagyobb villamos motorral szerelt szivattyúk esetében 
kötelezően, a főelosztó gépház szivattyúi esetében a szivattyú szívó- és 
nyomócsonkjához zajcsillapító elem beépítése szükséges. Javasolt típus: EBRO – 

FLEX, mérete a csatlakozó karima mérettel azonos.  

- A hálózat hőtágulásának felvételét a kiviteli tervekben egyeztetett helyen fix és csúszó 
megfogásokkal, függesztésekkel kell biztosítani.   
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- Minden egyes szakaszon biztosítani kell a magasponti kilégtelenítést, valamint a 
mélyponti üríthetőséget. Az egyes szakaszokon belül (pl.: zónahatár vagy strangok alsó 
pontja) szintén biztosítani kell ürítési lehetőséget.  

- A rendszerbe épített szűrőelem esetében az elpiszkolódás mértékét közösített 
nyomásmérővel kell ellenőrizni.  

- A szivattyú munkapont ellenőrzéséhez az elem szívó és nyomó csonkjához 
csatlakoztatott közösített nyomásmérőt kell beszerelni.  

A fogyasztó rendszer elemeivel, csöveivel kapcsolatos szerelési követelmények:  

- rozsdamentesítés ill. felület előkészítés /Bo/ után  

- kétszeri alapmázolással /Plumbin/ és a teljes nyomvonalon  

- szigeteléssel kell ellátni az alábbiak szerint  

- Ø 1”-ig   acélcsővezetékre         13 mm vtg.;  

- DN 80 (Ø89x3,2 mm) –ig         19 mm vtg.;  

- DN150 (Ø159x4,5 mm) –ig        25 mm vtg.;  

- DN 200 (Ø219x6,3 mm) – től vagy felületekre    32 mm vtg.; A szigetelt 

csővezeték rögzítését gumibetétes bilincsekkel kell megoldani.  

2.17.4  Hőellátás: hűtő rendszer  

Az épület szoláris, humán, technológiai terheléséből MSZ  04-140-4 : 1978 ágazati szabvány 
szerint számított hőterhelését, az alábbi paraméterek használatával vesszük/vettük figyelembe:   

- számítás során figyelembe vett külső méretezési hőmérséklet: tK= +32 … 35 °C  

- külső légnedvesség állapot:  φ = kb. 40 %;  

- klimatizált terek belső léghőmérséklet:   tB= +26 °C  

- klimatizált belső légnedvesség állapot:méretezés során nem rögzített  
  

2.17.4.1 Hűtési rendszer kialakítása  

A légkezelő gépek által szállított levegő lehűtésére, illetve a helyiségek hűtésre VRF rendszert kell 
kialakítani.  

Hűtési igény az alábbi területeken kerüljön biztosításra:  

- Fejépület, Oktató terem légkezelő gép - VRF-1 rendszer  

- Fejépület, Teakonyha légkezelő gép – VRF-2 rendszer  

- Fejépület, Irodák légkezelő gép - VRF-3 rendszer  

- Műhelysor I. Étkező, Iroda légkezelő gép– VRF-4 rendszer  

- Műhelysor I. Étkező, Iroda– VRF-5 rendszer  

- Emeleti Gondnoki és Eszköznyilvántartó irodák, Műszerész műhely, Fszt-i Diagnosztika 
műhely, Elektromos és UPS helyiségek, Takarító étkező, tartózkodó helyiségek 
splitrendszerei.  

2.17.4.2 Hűtési rendszer szereléstechnológiája  
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A VRF hálózat kialakításakor a gyártó telepítési előírásait és a vonatkozó szabványokat, 
rendeleteket be kell tartani.  

A csővezeték hálózat kialakításakor kizárólag klímatechnikai rézcső alkalmazható, nitrogén 
védőgázas öblítés mellett végzett keményforrasztásos csőkötésekkel. Irányváltozások 
elkészítésére ívek alkalmazandók. A telepítés során leágazások elkészítésére  LG gyártmányú 
elágazások alkalmazhatók, ezek elhelyezésekor a gyári előírások fokozottan betartandók, 
rögzítésüket a gerinc és a leágazások oldalán egyaránt meg kell oldani. LG Y- elágazások előtt, 
után és között minimum 500 mm egyenes szakasz megtartása kötelező!  

A szigetelés 13-19 mm zárt cellás párazáró szigetelés, csőmérettől függően.  

A rendszer készre szerelését követően 39 bar-on végzett 72 órás nyomáspróba és 24 órás 
végvákuumon történő nyomáspróbát szükséges elvégeznie beüzemelési feladatok és a kiegészítő 
hűtőközeg töltet betöltését megelőzően.  

A rendszer szivárgásvizsgálatát a hatályos előírásoknak megfelelően el kell végezni.  

2.17.5  Szellőzés  

A telephelyen a csarnokok (mosó helyiségek), raktárak, szociális blokkok, oktató terem és 
nyílászáró nélküli bezárt helyiségek részére kell friss levegős szellőzést biztosítani.  
A légtechnikai rendszerek az alábbiak:  

    befújt légm./elszívott légm.  

   Csarnok mosó befúvás I.,   LK-1/1,  Vbe= 22.000 m3/h,   

   Csarnok mosó befúvás II.,  LK-1/2,  Vbe= 22.000 m3/h,   

   Csarnok mosó elszívás,      Vel= 44.000 m3/h,   

   Forgóváz mosó, Gázos hőlégfúvó   

   Étkezők, irodák, (Csarnok)   LK-2:    V= 1.200 / 1.200 m3/h  

   Raktár terület I. , (Csarnok)    LK-3:  V= 1.500 / 1.500 m3/h  

   Raktár terület II. , (Csarnok)   LK-4:  V= 2.300 / 2.300 m3/h  

   Fejépület, Szoc.blokk,   LK-5:  V= 6.900 / 6.900 m3/h  

   Fejépület, Oktatóterem,  LK-6:  V= 4.000 / 4.000 m3/h  

   Fejépület Étkezők, irodák,  LK-7:  V= 1.500 / 1.500 m3/h  

 

  

Fejépület, Raktárak,  BV1, EV4  V= 5.200 m3/h, V= 5.200 

m3/h  

2.17.5.1 Szellőző rendszerek felépítése:  

2.17.5.1.1  Csarnok mosó: LK-1/1, LK-1/2 és EV-1 rendszer  

A légkezelő berendezések friss levegő légszállítását légcsere szám alapján határoztuk meg. A 
csarnokban szükséges légcsere: 10x-es.  

A légkezelő gépek által szállított teljes légmennyiséget úgy határoztuk meg, hogy az alkalmas 

legyen a mosás során keletkező pára elvitelének biztosítására.  

A Csarnok mosó helyiség szellőző rendszere szétválasztott. Az LK-1/1 és LK-1/2-es rendszer a 
befúvó hálózat, az EV-1-es rendszer az elszívó hálózat.  
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A légkezelő gépek és az elszívó egység a csarnok felett a tetőn kerül elhelyezésre. A gépek kültéri 
kivitelűek.  

A befúvó gépek által biztosított légmennyiség:   V= 22.000 m3/h / db.  

Az elszívó gép által biztosított légmennyiség:   I. fokozat: V= 22.000 m3/h,  

              II. fokozat: V= 44.000 m3/h  

A nagy mennyiségű levegő hőtartalmát a légkezelőbe és elszívó rendszerbe épített közvetítő 
közeges hővisszanyerő beépítésével hasznosítjuk.   

A légkezelő berendezésben előkészített, és a csarnokból elszívott levegőt horganyzott 
acéllemezből készített légcsatornán keresztül juttatjuk a befúvási pontokhoz illetve szívjuk el az 
elszívási pontoktól.  

A befúvás a csarnok két oldalán vezetett légcsatornák aljára szerelt befúvó rácsokon keresztül 
történik.  

Az anemosztátok elhelyezésénél törekedünk arra, hogy a befúvás a bent tartózkodók 
mozgáskörzetében legyen. Az anemosztátok méretének meghatározásánál a huzathatárt 

figyelembe vesszük (jellemzően 1,7 m tartózkodási magasságban a kezelt levegő légsebessége 
nem nagyobb, mint 0,15-0,2 m/s).   

Az elszívás a pára keletkezési helyénél, elszívó rácsokon keresztül történik.  

A légkezelő berendezések szívó- és nyomóoldalára hangcsillapító elemeket építünk be.  

Frisslevegő vétel a tető szinten, a légkidobás ugyancsak a tető felett történik, elegendő távolságra.  

Az LK1 berendezés jellemző felépítése:  

- tbe= 18°C (tél) -  tbe= - (nyár)  

- A légkezelő gép frekvenciaváltóval szerelt. - 

 Kültéri kivitel.  

Az EV1 berendezés jellemző felépítése:  

- A légkezelő gép frekvenciaváltóval szerelt.  

- Kültéri kivitel.  

A berendezés felépítése a frisslevegő 

áram irányában:  

A berendezés felépítése az elszívás 

irányában:  

- Szűrő szekció, hatásfok G4  

- Közvetítőközeges hővisszanyerő  

- Gáz fűtőmodul  

- Ventilátor  

- Szűrő szekció: hatásfok G4  

- Közvetítőközeges hővisszanyerő  

- Ventilátor   

  

2.17.5.1.2  Forgóváz mosó: Gázos hőlégfúvó  

A gázos hőlégfúvó berendezések friss levegő légszállítását légcsere szám alapján határoztuk meg. 
A mosóban szükséges légcsere: 10x-es.  

A hőlégfúvó által szállított teljes légmennyiséget úgy határoztuk meg, hogy az alkalmas legyen a 
mosás során keletkező pára elvitelének biztosítására.  

A hőlégfúvó a mosó helyiségben a mennyezett alatt kerül elhelyezésre.   

Hőlégfúvó által friss levegős üzemben biztosítandó légmennyiség:   V= 2.700 m3/h.  
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A helyiségből levegő visszakeverés nem történik a hőlégfúvóban.  

A helyiség elszívása önálló ventilátorral történik, mely a tetőn kerül elhelyezésre.  

A befúvó és az elszívó ventilátort össze kell reteszelni. A berendezések működése időszakos, csak 
a mosás ideje alatt működnek.  

A hőlégfúvó által előkészített, és a helyiségekből elszívott levegőt horganyzott acéllemezből 
készített légcsatornán keresztül juttatjuk a befúvási pontokhoz illetve szívjuk el az elszívási 
pontoktól.  

A befúvás a mennyezet alatt vezetett légcsatornák aljára szerelt befúvó rácsokon keresztül 
történik.  

Az anemosztátok elhelyezésénél törekedünk arra, hogy a befúvás a bent tartózkodók 
mozgáskörzetében legyen. Az anemosztátok méretének meghatározásánál a huzathatárt 

figyelembe vesszük (jellemzően 1,7 m tartózkodási magasságban a kezelt levegő légsebessége 
nem nagyobb, mint 0,15-0,2 m/s).   

Az elszívás az ellentétes oldalon a mennyezet alatt, elszívó rácsokon keresztül történik.  

Az elszívó ventilátor szívó- és nyomóoldalára hangcsillapító elemeket építünk be.  

Frisslevegő vétel a homlokzaton, a légkidobás a tető felett történik, egymástól elegendő távolságra.  

A berendezés jellemző felépítése:  
- Fűtőteljesítmény: 31,5 kW  

- Gázfogyasztás: Vgf=3,7 m3/h  

- Légszállítás 15°C-on: V=2.800 m3/h  

Légcsatornák szint átlépésekor a födémbe vagy az aknából való kilépéskor tűzvédelmi zsalut kell 
beépíteni, hogy a füst, tűz ne tudjon átterjedni egyik szintről a másikra.  

2.17.5.1.3  Étkezők, irodák (Csarnok): LK-2 rendszer  

Az LK-2.es rendszer a Csarnok I. és a Csarnok II. között kialakított, a középső lépcsőháztól balra 
található Étkezőket és Irodákat látja el. A légkezelő berendezések friss levegő légszállítását 

légcsere szám alapján határoztuk meg. A helyiségekben szükséges légcsere: 2-3x-os. A légkezelő 
gép által szállított teljes légmennyiséget úgy határoztuk meg, hogy az alkalmas legyen a 
helyiségek általános szellőzésére.  

A légkezelő gép a tetőn kerül elhelyezésre. A légkezelő gép kültéri kivitelű. Légkezelő 

gép által biztosított légmennyiség:   V= 1.200 / 1.200 m3/h.  

A nagy mennyiségű elszívott levegő hőtartalmát hővisszanyerő beépítésével hasznosítjuk. A 
berendezésbe az átszaglás és higiéniai okokból szigorúan lemezes hőcserélő építhető csak be!  

A légkezelő berendezésben előkészített, és a helyiségekből elszívott levegőt horganyzott 
acéllemezből készített légcsatornán keresztül juttatjuk a befúvási pontokhoz illetve szívjuk el az 
elszívási pontoktól. A befúvás a mennyezet alatt vezetett légcsatornák aljára, oldalára szerelt 

befúvó rácsokon keresztül történik.  

Az anemosztátok elhelyezésénél törekedünk arra, hogy a befúvás a bent tartózkodók 
mozgáskörzetében legyen. Az anemosztátok méretének meghatározásánál a huzathatárt 
figyelembe vesszük (jellemzően 1,7 m tartózkodási magasságban a kezelt levegő légsebessége 
nem nagyobb, mint 0,15-0,2 m/s).   

Az elszívás a mennyezet alatt vezetett légcsatornák oldalára szerelt elszívó rácsokon keresztül 
történik.  
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Légcsatornák szint átlépésekor a födémbe vagy az aknából való kilépéskor tűzvédelmi zsalut kell 
beépíteni, hogy a füst, tűz ne tudjon átterjedni egyik szintről a másikra.  

A légkezelő berendezések szívó- és nyomóoldalára hangcsillapító elemeket építünk be. 
Frisslevegő vétel a tető szinten, a légkidobás ugyancsak a tető felett történik, egymástól elegendő 
távolságra.  

Az LK7 berendezés jellemző felépítése:  

- tbe= 22°C (tél)  

- tbe= 22°C (nyár)  

- A légkezelő gép frekvenciaváltóval szerelt.  

- Kültéri kivitel.  

A berendezés felépítése a frisslevegő 

áram irányában:  

A berendezés felépítése az elszívás 

irányában:  

- Szűrő szekció, hatásfok G4  

- Keresztáramú hővisszanyerő  

- Fűtő hőcserélő  

- Egyrészes hűtőközeges hűtőegység  

- Szűrő szekció: hatásfok G4  

- Ventilátor  

- Keresztáramú hővisszanyerő  

  

- Ventilátor   

  

Az étkezőkbe, konyhabútorba szerelhető szagelszívókat kell beépíteni.  

2.17.5.1.4  Raktár I. (Csarnok): LK-3 rendszer  

A Raktár I.-es terület a Csarnok I. és a Csarnok II. között kialakított, a középső lépcsőháztól balra 
található raktárakat, műhelyeket foglalja magában.  

A légkezelő berendezések friss levegő légszállítását légcsere szám alapján határoztuk meg. A 
helyiségekben szükséges légcsere: 2-3x-os. A légkezelő gép által szállított teljes légmennyiséget 

úgy határoztuk meg, hogy az alkalmas legyen a helyiségek általános szellőzésére.  

A légkezelő gép a raktárak felett a tetőn kerül elhelyezésre. A légkezelő gép kültéri kivitelű. 

Légkezelő gép által biztosított légmennyiség:   V= 1.500 / 1.500 m3/h.  

A nagy mennyiségű elszívott levegő hőtartalmát lemezes hővisszanyerő beépítésével 

hasznosítjuk.  

A légkezelő berendezésben előkészített, és a helyiségekből elszívott levegőt horganyzott 
acéllemezből készített légcsatornán keresztül juttatjuk a befúvási pontokhoz illetve szívjuk el az 
elszívási pontoktól. A befúvás a mennyezet alatt vezetett légcsatornák aljára, oldalára szerelt 
befúvó rácsokon keresztül történik.  

Az anemosztátok elhelyezésénél törekedünk arra, hogy a befúvás a bent tartózkodók 
mozgáskörzetében legyen. Az anemosztátok méretének meghatározásánál a huzathatárt 
figyelembe vesszük (jellemzően 1,7 m tartózkodási magasságban a kezelt levegő légsebessége 
nem nagyobb, mint 0,15-0,2 m/s).   

Az elszívás a mennyezet alatt vezetett légcsatornák oldalára szerelt elszívó rácsokon keresztül 
történik.  

Légcsatornák szint átlépésekor a födémbe vagy az aknából való kilépéskor tűzvédelmi zsalut kell 
beépíteni, hogy a füst, tűz ne tudjon átterjedni egyik szintről a másikra.  
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A légkezelő berendezések szívó- és nyomóoldalára hangcsillapító elemeket építünk be. 
Frisslevegő vétel a tető szinten, a légkidobás ugyancsak a tető felett történik, egymástól elegendő 
távolságra.  

Az LK3 berendezés jellemző felépítése:  

- tbe= 20°C (tél) -  tbe= - (nyár)  

- A légkezelő gép frekvenciaváltóval szerelt.  

- Kültéri kivitel.  

A berendezés felépítése a frisslevegő 

áram irányában:  

A berendezés felépítése az elszívás 

irányában:  

- Szűrő szekció, hatásfok G4  

- Keresztáramú hővisszanyerő  

- Fűtő hőcserélő  

- Ventilátor  

- Szűrő szekció: hatásfok G4  

- Ventilátor  

- Keresztáramú hővisszanyerő  

  

  
2.17.5.1.5  Raktár II. (Csarnok): LK-4 rendszer  

A Raktár II.-es terület a Csarnok I. és a Csarnok II. között kialakított, a középső lépcsőháztól jobbra 
található raktárakat, műhelyeket foglalja magában.  

A légkezelő berendezések friss levegő légszállítását légcsere szám alapján határoztuk meg. A 
helyiségekben szükséges légcsere: 2-3x-os. A légkezelő gép által szállított teljes légmennyiséget 
úgy határoztuk meg, hogy az alkalmas legyen a helyiségek általános szellőzésére.  

A légkezelő gép a raktárak felett a tetőn kerül elhelyezésre. A légkezelő gép kültéri kivitelű. 

Légkezelő gép által biztosított légmennyiség:   V= 2.300 / 2.300 m3/h.  

A nagy mennyiségű elszívott levegő hőtartalmát lemezes hővisszanyerő beépítésével 
hasznosítjuk.  

A légkezelő berendezésben előkészített, és a csarnokból elszívott levegőt horganyzott 
acéllemezből készített légcsatornán keresztül juttatjuk a befúvási pontokhoz illetve szívjuk el az 

elszívási pontoktól. A befúvás a mennyezet alatt vezetett légcsatornák aljára, oldalára szerelt 
befúvó rácsokon keresztül történik.  

Az anemosztátok elhelyezésénél törekedünk arra, hogy a befúvás a bent tartózkodók 
mozgáskörzetében legyen. Az anemosztátok méretének meghatározásánál a huzathatárt 
figyelembe vesszük (jellemzően 1,7 m tartózkodási magasságban a kezelt levegő légsebessége 

nem nagyobb, mint 0,15-0,2 m/s).   

Az elszívás a mennyezet alatt vezetett légcsatornák oldalára szerelt elszívó rácsokon keresztül 
történik.  

Légcsatornák szint átlépésekor a födémbe vagy az aknából való kilépéskor tűzvédelmi zsalut kell 

beépíteni, hogy a füst, tűz ne tudjon átterjedni egyik szintről a másikra.  

A légkezelő berendezések szívó- és nyomóoldalára hangcsillapító elemeket építünk be. 
Frisslevegő vétel a tető szinten, a légkidobás ugyancsak a tető felett történik, egymástól elegendő 
távolságra.  

Az LK4 berendezés jellemző felépítése:  

- tbe= 20°C (tél) -  tbe= - (nyár)  

- A légkezelő gép frekvenciaváltóval szerelt.  
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- Kültéri kivitel.  
  

A berendezés felépítése a frisslevegő 

áram irányában:  

A berendezés felépítése az elszívás 

irányában:  

- Szűrő szekció, hatásfok G4  

- Keresztáramú hővisszanyerő  

- Fűtő hőcserélő  

- Ventilátor  

- Szűrő szekció: hatásfok G4  

- Ventilátor  

- Keresztáramú hővisszanyerő  

  

  

2.17.5.1.6  Szociális helyiségek (Fejépület): LK-5 rendszer  

A Fejépületben az 1.emeleten kialakított öltöző és zuhanyzó blokkok szellőzését (befúvás, 
elszívás), tetőre  telepíthető légkezelő géppel biztosítjuk. Az öltöző blokkokban a WC helyiségegek 

elszívását önálló rendszerrel kell biztosítani. A ventilátorok mozgásérzékelőről működtetettek.  

A földszinten és a 2.emeleten a szociális blokkok elszívását és befúvását önálló rendszerrel kell 
biztosítani.   

A szociális helyiségek elszívott légmennyiségeinek meghatározását a következő kiinduló adatok 

figyelembevételével határoztuk meg.  

Elszívott légmennyiségek:  

- WC   VEL =50 m3/h / db,   
- Mosdó   VEL = 30 m3/h / db,  -  Pissoir   VEL = 30 m3h / db,   

- Zuhanyzó-fürdő   VEL = 100 m3/h / db.  
  

A kialakítandó elszívásoknak minden esetben ki kell elégítenie az alábbi légcsere értékeket:  

- mosdó és WC helyiségek:   n= 1,0-1,5 1/h;  

- szertárak raktárak esetében:  n= 0,5- 0,8 1/h;  

- öltözők:    n=10 1/h;  
  

A helyiségek légutánpótlása az öltözőkből, ill. a mosdó helyiségekből történik, falba épített 
átszellőző rácson keresztül.  

Az öltöző blokkok légkezelő gépe a Fejépület tetőn, a fém tetőburkolati sáv alatt kerül elhelyezésre. 
A légkezelő gép kültéri kivitelű.  

Légkezelő gép által biztosított légmennyiség:   V= 6.900 / 6.900 m3/h.  

A nagy mennyiségű elszívott levegő hőtartalmát hővisszanyerő beépítésével hasznosítjuk. A 
berendezésbe az átszaglás és higiéniai okokból szigorúan lemezes hőcserélő építhető csak be!  

A légkezelő berendezésben előkészített, és a helyiségekből elszívott levegőt horganyzott 

acéllemezből készített légcsatornán keresztül juttatjuk a befúvási pontokhoz illetve szívjuk el az 
elszívási pontoktól.    

A befúvás az álmennyezetbe épített anemosztátokon keresztül történik.  

Az anemosztátok elhelyezésénél törekedünk arra, hogy a befúvás a bent tartózkodók 

mozgáskörzetében legyen. Az anemosztátok méretének meghatározásánál a huzathatárt 
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figyelembe vesszük (jellemzően 1,7 m tartózkodási magasságban a kezelt levegő légsebessége 
nem nagyobb, mint 0,15-0,2 m/s).   

Az elszívás szintén az álmennyezetbe épített anemosztátokon, légszelepeken keresztül történik.  

Légcsatornák szint átlépésekor a födémbe vagy az aknából való kilépéskor tűzvédelmi zsalut kell 
beépíteni, hogy a füst, tűz ne tudjon átterjedni egyik szintről a másikra.  

A légkezelő berendezések szívó- és nyomóoldalára hangcsillapító elemeket építünk be. 

Frisslevegő vétel a tető szinten, a légkidobás ugyancsak a tető felett történik, egymástól elegendő 
távolságra.  

Az LK5 berendezés jellemző felépítése:  

- tbe= 24°C (tél) - 

 tbe= - (nyár)  

- A légkezelő gép 
frekvenciaváltóval 
szerelt. -  Kültéri 

kivitel.  

A légkezelő gép működtetése az alábbi:  
- műszak váltáskor, beprogramozott időpontban 1 óra folyamatos működtetés  

- óránként 10 perc folyamatos működtetés  
  

A berendezés felépítése a frisslevegő 

áram irányában:  

A berendezés felépítése az elszívás 

irányában:  

- Szűrő szekció, hatásfok: G4  

- Keresztáramú hővisszanyerő  

- Fűtő hőcserélő  

- Ventilátor  

- Szűrő szekció: hatásfok G4  

- Ventilátor  

- Keresztáramú hővisszanyerő  

  

  

2.17.5.1.7  Oktató terem (Fejépület): LK-6 rendszer  

A légkezelő berendezések friss levegő légszállítását az MSZ CR 1752 szerinti ajánlások alapján 
határoztuk meg. Jellemzően az egy főre jutó frisslevegő mennyiségét fajlagosan min. 38 m3/h 
értékűre tervezzük.  

Az Oktatóterem egyidejű tervezési létszámát, 96 fővel vesszük figyelembe.   

A légkezelő gépek által szállított teljes légmennyiséget úgy határoztuk meg, hogy az alkalmas 
legyen az Oktatóteremben tartózkodók frisslevegő igényének biztosítására és a hőterhelésének 
(külső hőterhelés, világítás, emberi hőleadás, egyéb belső hőterhelés) elvitelére.  

A légkezelő gép a Fejépület tetőn, a fém tetőburkolati sáv alatt kerülnek elhelyezésre. A légkezelő 
gép kültéri kivitelű.  

Légkezelő gép által biztosított légmennyiség:   V= 4.000 / 4.000 m3/h.  

A nagy mennyiségű elszívott levegő hőtartalmát forgódobos hővisszanyerő beépítésével 
hasznosítjuk.  

A légkezelő berendezésben előkészített, és a helyiségekből elszívott levegőt horganyzott 
acéllemezből készített légcsatornán keresztül juttatjuk a befúvási pontokhoz illetve szívjuk el az 
elszívási pontoktól.  
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A befúvás az álmennyezetbe épített anemosztátokon keresztül történik.  

Az anemosztátok elhelyezésénél törekedünk arra, hogy a befúvás a bent tartózkodók 

mozgáskörzetében legyen. Az anemosztátok méretének meghatározásánál a huzathatárt 
figyelembe vesszük (jellemzően 1,7 m tartózkodási magasságban a kezelt levegő légsebessége 
nem nagyobb, mint 0,15-0,2 m/s).   

Az elszívás szintén az álmennyezetbe épített anemosztátokon keresztül tervezett.  

Légcsatornák szint átlépésekor a födémbe vagy az aknából való kilépéskor tűzvédelmi zsalut kell 
beépíteni, hogy a füst, tűz ne tudjon átterjedni egyik szintről a másikra.  

A légkezelő berendezés szívó- és nyomóoldalára hangcsillapító elemeket építünk be.  

Frisslevegő vétel a tető szinten, a légkidobás ugyancsak a tető felett történik, egymástól elegendő 

távolságra.  

Az LK6 berendezés jellemző felépítése:  

- tbe= 22°C (tél)  

- tbe= 17°C (nyár)  

- A légkezelő gép frekvenciaváltóval szerelt.  

- Kültéri kivitel.  

A berendezés felépítése a frisslevegő  A berendezés felépítése az elszívás  

áram irányában:  irányában:  

- Szűrő szekció: hatásfok G4  

- Forgódobos hővisszanyerő  

- Fűtő hőcserélő  

- Kétrészes hűtőközeges hűtőegység  

- Ventilátor  

- Szűrő szekció: hatásfok G4  

- Ventilátor  

- Forgódobos hővisszanyerő  

  

Az elszívó oldalon lévő ventilátor szekciót alulról meg kell támasztani.  

  

2.17.5.1.8  Teakonyhák (Fejépület): LK-7 rendszer  

A légkezelő berendezések friss levegő légszállítását légcsere szám alapján határoztuk meg. A 
helyiségekben szükséges légcsere: 5x-ös. A légkezelő gép által szállított teljes légmennyiséget 
úgy határoztuk meg, hogy az alkalmas legyen a helyiségek általános szellőzésére.  

A légkezelő gép a Fejépület tetőn, a fém tetőburkolati sáv alatt kerülnek elhelyezésre. A légkezelő 
gép kültéri kivitelű.  

Légkezelő gép által biztosított légmennyiség:   V= 1.500 / 1.500 m3/h.  

A nagy mennyiségű elszívott levegő hőtartalmát forgódobos hővisszanyerő beépítésével 
hasznosítjuk.  

A légkezelő berendezésben előkészített, és a helyiségekből elszívott levegőt horganyzott 
acéllemezből készített légcsatornán keresztül juttatjuk a befúvási pontokhoz illetve szívjuk el az 
elszívási pontoktól.  

A befúvás az álmennyezetbe épített anemosztátokon keresztül történik.  

Az anemosztátok elhelyezésénél törekedünk arra, hogy a befúvás a bent tartózkodók 
mozgáskörzetében legyen. Az anemosztátok méretének meghatározásánál a huzathatárt 
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figyelembe vesszük (jellemzően 1,7 m tartózkodási magasságban a kezelt levegő légsebessége 
nem nagyobb, mint 0,15-0,2 m/s).   

Az elszívás szintén az álmennyezetbe épített anemosztátokon keresztül tervezett.  

Légcsatornák szint átlépésekor a födémbe vagy az aknából való kilépéskor tűzvédelmi zsalut kell 
beépíteni, hogy a füst, tűz ne tudjon átterjedni egyik szintről a másikra.  

A légkezelő berendezés szívó- és nyomóoldalára hangcsillapító elemeket építünk be.  

Frisslevegő vétel a tető szinten, a légkidobás ugyancsak a tető felett történik, egymástól elegendő 
távolságra.  

Az LK7 berendezés jellemző felépítése:  

- tbe= 22°C (tél)  

- tbe= 17°C (nyár)  

- A légkezelő gép frekvenciaváltóval szerelt.  

- Kültéri kivitel.  

A berendezés felépítése a frisslevegő 

áram irányában:  

A berendezés felépítése az elszívás 

irányában:  

- Szűrő szekció, hatásfok G4  

- Keresztáramú hővisszanyerő  

- Szűrő szekció: hatásfok G4  

- Ventilátor  

- Fűtő hőcserélő  

- Kétrészes hűtőközeges hűtőegység  

- Ventilátor  

- Keresztáramú hővisszanyerő  

  

  

2.17.5.1.9  Raktárak (Fejépület): LK-8 rendszer  

A Raktárak terület a Fejépületben kialakított raktárakat, műhelyeket, irattárakat foglalja magában.  

A légkezelő berendezések friss levegő légszállítását légcsere szám alapján határoztuk meg. A 
helyiségekben szükséges légcsere: 2-3x-os. A légkezelő gép által szállított teljes légmennyiséget 
úgy határoztuk meg, hogy az alkalmas legyen a helyiségek általános szellőzésére.  

A légkezelő gép a Fejépület tetőn, a fém tetőburkolati sáv alatt kerülnek elhelyezésre. A légkezelő 
gép kültéri kivitelű.  

Légkezelő gép által biztosított légmennyiség:   V= 5.200 / 5.200 m3/h.  

A nagy mennyiségű elszívott levegő hőtartalmát lemezes hővisszanyerő beépítésével 

hasznosítjuk.  

A légkezelő berendezésben előkészített, és a helyiségekből elszívott levegőt horganyzott 
acéllemezből készített légcsatornán keresztül juttatjuk a befúvási pontokhoz illetve szívjuk el az 
elszívási pontoktól. A befúvás a mennyezet alatt vezetett légcsatornák aljára, oldalára szerelt 
befúvó rácsokon keresztül történik.  

Az anemosztátok elhelyezésénél törekedünk arra, hogy a befúvás a bent tartózkodók 
mozgáskörzetében legyen. Az anemosztátok méretének meghatározásánál a huzathatárt 
figyelembe vesszük (jellemzően 1,7 m tartózkodási magasságban a kezelt levegő légsebessége 
nem nagyobb, mint 0,15-0,2 m/s).   
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Az elszívás a mennyezet alatt vezetett légcsatornák oldalára szerelt elszívó rácsokon keresztül 
történik.  

Légcsatornák szint átlépésekor a födémbe vagy az aknából való kilépéskor tűzvédelmi zsalut kell 
beépíteni, hogy a füst, tűz ne tudjon átterjedni egyik szintről a másikra.  

A légkezelő berendezések szívó- és nyomóoldalára hangcsillapító elemeket építünk be. 
Frisslevegő vétel a tető szinten, a légkidobás ugyancsak a tető felett történik, egymástól elegendő 
távolságra.  

Az LK8 berendezés jellemző felépítése:  

- tbe= 20°C (tél)  

- tbe= - (nyár)  

- A légkezelő gép frekvenciaváltóval szerelt.  

- Kültéri kivitel.  

A berendezés felépítése a frisslevegő 

áram irányában:  

A berendezés felépítése az elszívás 

irányában:  

- Szűrő szekció, hatásfok G4  

- Keresztáramú hővisszanyerő  

- Fűtő hőcserélő  

- Szűrő szekció: hatásfok G4  

- Ventilátor  

- Keresztáramú hővisszanyerő  

- Ventilátor    

  

2.17.5.1.10 Kompresszor helyiség szellőzés  

A CS-019 jelű helyiségben elhelyezett kompresszorok jelentős hulladék hőt termelnek. 
Rendelkeznek ugyan hőhasznosító hőcserélővel, mely a használati meleg víz termelést segíti, de 
e mellett nyári és átmeneti időben szükséges a helyiség megfelelő gépi szellőzésének biztosítása.   

A helyiség részére egy légcsatornába építhető axiális ventilátort építünk. be, mely elszívja a 
helyiség felmelegedett levegőjét, majd a tető felett a szabadba juttatja.   

A ventilátor teljesítménye V= 3000 – 12000 m3/h, dp= 300 Pa, meghajtása elektronikus 
szabályozáson keresztül, P= 3,0 kW. A ventilátort az emeleti hőközpont légterében kell elhelyezni, 
majd légcsatornával kell a kompresszor helyiséggel összekötni. A ventilátor kidobó oldalára 
hangcsillapító beépítése szükséges.  

A födém átvezetésnél a légcsatornába tűzvédelémi csappantyút kell építeni.  

Az elszívott levegő pótlása a falba, illetve a bejárati ajtóba épített zsalus szellőzőkön keresztül 
tervezett.  

A ventilátor működtetése helyiség termosztátról történik.  

2.17.5.2 Vész-szellőzés:  

A 6 db veszélyes anyag tároló raktárban tízszeres légcserét biztosító vész-szellőzést kell 
kialakítani. A vész-szellőztetést gázveszély érzékelőnek kell aktiválnia.  

2.17.5.3 Hő-, és füstmentesítés:  

Az épület hő-, és füstmentesítését a „Belügyminiszter 28/2011. (IX.6.) BM rendelete az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról” szerint kell biztosítani.  
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Gépi hő-, és füstmentesítés nem kerül kiépítésre a létesítményben.  

2.17.5.4 Fejépületszinti közlekedők és lépcsőház szellőzése:  

A Fejépület szintjein kialakuló folyosók és a lépcsőház hő-, és füstmentesítése természetes úton, 
a külső környezetbe nyíló, a közlekedők ellentétes oldalán elhelyezkedő nyílászárókon, illetve az 
épület tetőn elhelyezett kupolán, - a tűzjelző által működtetve nyíló -  keresztül lesz biztosítva. A 
szükséges szabad felületű nyílászárókat az építész tervező biztosítja.  

2.17.6  Gázellátás  

2.17.6.1 Belső gázellátó rendszer  

Az épület tervezett gázfogyasztása összesen: V=183,23 Nm3/h  

Az épület gázellátása emelt kisnyomású (p=33 – 100 mbar) rendszer kiépítésével tervezett.  

A telephely gázfogadó állomása meglévő lakóépület és a 3. számú csarnok között kerül telepítésre. 

A gázvezeték a földben kerül átvezetésre a villamos javító Csarnokhoz és a 3. számú csarnokhoz.   

 (Az épületen kívüli, udvari hálózat, valamint a telep új nyomásszabályozó és mérőállomásának 
tervei a közmű dokumentációban szerepelnek.)   
 Az új csarnok épület csatlakozó vezetéke, a Csarnok I. É-oldalfalán biztosított, ø114,3 x 3,6 mm-
es acél felállással. A vezetékbe DN100 méretű elzáró szerelvényt kell építeni, melyet zárható 

lemezszekrénnyel kell ellátni.  

Az épületbe lépés után a tervszerinti vezeték hálózatot kell kiépíteni. A berendezések többsége a 
mennyezet közelében, nem kezelhető magasságban van elhelyezve, ezért eléjük hőre záródó 
szerelvényt (Viega) kell építeni. A létesítmény gázellátó hálózata emelt kisnyomású, a 
berendezések előtt készülék nyomásszabályozók lesznek beépítve. A DUNGS FRS típusú 

nyomásszabályozókat és elzáró szerelvényüket, kezelhető magasságba kell beépíteni.  

A tervezett létesítménybe az alábbi gázfogyasztó berendezése kerülnek telepítésre:  

  

    

Készülék megnevezése  

Névlege 
s  

hőterhel 

ése  / 

kW /  

Névleges 
gázterhelé 

se        /  
Nm3/h /  

Egyidejűs 

égi 

tényező  

  

VN*e  

K1  RemehaQuinta 90  

Kondenzációs fali kazán  

Fejépület   

84,2  9,1  1,0  9,1  

K2  RemehaQuinta 90  

Kondenzációs fali kazán  

Fejépület  

84,2  9,1  1,0  9,1  

K3  RemehaQuinta 90  

Kondenzációs fali kazán  

Fejépület  

84,2  9,1  1,0  9,1  
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K4  RemehaQuinta 90  

Kondenzációs fali kazán  

Csarnok terület  

84,2  9,1  1,0  9,1  

K5  RemehaQuinta 90  

Kondenzációs fali kazán  

Csarnok terület  

84,2  9,1  1,0  9,1  

K6  RemehaQuinta 90  

Kondenzációs fali kazán  

Csarnok terület  

84,2  9,1  1,0  9,1  

GH1  ROBUR M 30 C   

Gázos hőlégfúvó  

Forgóváz mosó  

31,0  3,68  1,0  3,7  

GH2  Solaronics MV36  

Gázos hőlégfúvó 

Csarnok I.  

35,9  3,81  1,0  3,81  

GH3  Solaronics MV36  35,9  3,81  1,0  3,81  

 

 

  

 

 Gázos hőlégfúvó  

3.sz. csarnok  

    

GH16  Solaronics MH35  

Gázos hőlégfúvó  

3.sz. csarnok  

31,5  3,7  1,0  3,7  

LK-1  VTS VS-400-R-GH  

Légkezelő gép  

412,5  51  1,0  68  

  

  Összesen        183,23  
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 Gázos hőlégfúvó Csarnok 

I.  

    

GH4  Solaronics MV36  

Gázos hőlégfúvó Csarnok 

I.  

35,9  3,81  1,0  3,81  

GH5  Solaronics MV36  

Gázos hőlégfúvó Csarnok 

I.  

35,9  3,81  1,0  3,81  

GH6  Solaronics MV36  

Gázos hőlégfúvó Csarnok 

II.  

35,9  3,81  1,0  3,81  

GH7  Solaronics MV36  

Gázos hőlégfúvó Csarnok 

II.  

35,9  3,81  1,0  3,81  

            

GH8  Solaronics MV36  

Gázos hőlégfúvó Csarnok 

II.  

35,9  3,81  1,0  3,81  

GH9  Solaronics MV36  

Gázos hőlégfúvó Csarnok 

II.  

35,9  3,81  1,0  3,81  

GH10  Solaronics MV36  

Gázos hőlégfúvó Csarnok 

II.  

35,9  3,81  1,0  3,81  

GH11  Solaronics MV36  

Gázos hőlégfúvó Csarnok 

II.  

35,9  3,81  1,0  3,81  

GH12  Solaronics MV36  

Gázos hőlégfúvó Csarnok 

II.  

35,9  3,81  1,0  3,81  

GH13  Solaronics MV36  

Gázos hőlégfúvó  

Mosó  

35,9  3,81  1,0  3,81  

GH14  Solaronics MV36  

Gázos hőlégfúvó  

Mosó  

35,9  3,81  1,0  3,81  
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A szolgáltató által biztosított energiahordozó: MSZ 1648:2000 szabvány szerinti földgáz, alsó 
fűtőértéke Ha=34 MJ/Nm3 értéken lett figyelembe véve.  

Az épületen belüli gázvezetéki rendszert MSZ EN 10208-2:2009 szerinti L245NB minőségű 
varratnélküli acélcsőből kell megszerelni. A szabadon szerelt vezetékek fali és függesztett 

bilincses megfogással kerülnek rögzítésre. A vezeték rögzítését és nyomvonalát úgy kell 
kialakítani, hogy abban mechanikai feszültség ne ébredjen.  

A készülék-kötések bontható kivitelben, készülnek.  

A tűzszakasz határon történő vezeték átvezetéseket tűzgátló módon kell kialakítani.  

A fogyasztói vezeték korrózióvédelméről az üzembe helyezést követően folyamatosan 
gondoskodni kell.   

A csővezetékben alkalmazott mechanikai kötések a húzásnak ellenállóak legyenek.  

A falon átmenő csővezetéket a legrövidebb úton, kötések nélküli elemi csőszálakból kell átvezetni. 
A fal- vagy padlóüregen keresztülvezető csővezetéket védőcsőben kell elhelyezni.  

Gondoskodni szükséges a csővezeték és a védőcső közötti gyűrűs tér egyik vagy mindkét oldali 
időtálló gáz tömör lezárásáról és a haszoncső védőcsőbe helyezése előtti korrózió elleni 
védelméről.  

A csatlakozó és fogyasztói vezetékben oldható kötés csak a tartozékát képező szerelvények 
kötéseinél megengedett.  

A megszerelt gázvezetéki hálózatot az E P H-ba (egyen potenciál hálózat) kell kötni és 
bizonylatolni kell.   

Ahol a vezeték mechanikai sérülésétől tartani lehet, ott annak védelméről gondoskodni szükséges.   

A gázvezetékek méretét hidraulikai méretezéssel határoztuk meg, azok a GMBSZ előírásainak  

megfelelnek.  

A betervezett berendezések zárt égésterűek füstgáz elvezetésük a készülékekkel együtt minősített 
kettősfalú (rozsdamentes anyagú) füstgáz levegő elvezető rendszerrel tervezett.   

2.17.6.2 Kémények  

A nem a berendezésekkel együtt minősített kémények hő és áramlástechnikai méretezését, az 
MSZ 845 alapján, az MSZ EN 12284-1, MSZ EN 13384-2 figyelembe vételével végeztük el.  

Égéstermék elvezetésre betervezni és beépíteni csak a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes 
rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek megfelelőségi igazolásának valamint 
forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól, szerint minősített égéstermék 

elvezető szerkezetet szabad.  
Az égéstermék elvezető elemeket és az összes tetőn megjelenő fém elemet az MSZ EN 62305 
figyelembe vételével, villámvédelemmel láttuk el, melynek megfelelőségét villámvédelmi 
jegyzőkönyv benyújtásával igazolni kell.  

A használati engedélyezési eljáráshoz kéményseprő által jóváhagyott terv és kéményseprő ipari 
szakvizsgálat szükséges.  

A 27/1996. (X.30.) BM rendelet 11§. (1) bekezdés szerint szükséges az égéstermék elvezetők 
kivitelezés közbeni ellenőrzését megrendelni.   

GH15  Solaronics MH35  31,5  3,7  1,0  3,7  
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A K1, K2, K3, K4 jelű berendezések, kondenzációs készülékek, égéstermék elvezetésük C53 jelű, 
(Ventilátor az égő/ hőcserélő előtt). A berendezések a helyiség levegőjéről független üzemmódban 
működnek un. kaszkád- kapcsolásban. Az égéstermék elvezetése nemesacél kéményen 

keresztül, a tető fölé történik. Az égési levegő hozzávezetése a homlokzati falról történik.  

A GH1 –GH15 jelű gázos hőlégfúvó berendezések, zárt égésterűek, égéstermék elvezetésük C33 
jelű, átm. 80/125 mm-es a berendezéssel együtt minősített kettősfalú kéménnyel történik. Az LK-
1 jelű légkezelő gép és gázégő a tetőn került elhelyezésre, szabadban áll. A kémény a gázégőre 
van ráültetve és a légkezelő fölé van vezetve.  

A gázolajfűtésű gőzborotva füstgáz elvezetése B53 típusú. Kéménye DN 150 mm-es, hőszigetelt 
rozsdamentes lemezkémény. A berendezés égéslevegő ellátását, a vele reteszelt üzemű 
frisslevegős hőlégfúvó biztosítja.  

2.17.6.3 Engedélyeztetés  

Tervező a kiviteli tervdokumentációt engedélyezteti a szolgáltatónál.  

Amennyiben a tervezett rendszerhez képest a megszerelt állapot eltér, úgy a tervek módosítása 

vagy átterveztetése és a módosított tervek engedélyeztetése a kivitelező feladata.  

  

2.17.6.4 Kiszellőző vezetékek rb-s zónája  

A berendezések gázégői előtt szükséges kiszellőző vezetékeket az épületek tetőszintje fölé 
vezetjük. A vezetékek tetején belobbanás gátló kiszellőző szerelvények vannak beépítve. A 

kiszellőzők zóna besorolása 2-es zóna, (a robbanásveszélyes közeg ritkán és rövid ideig 
jelentkezik) és szabadtéri kibocsátási forrás (másodrendű fokozatú).  

A csővégződés – vízszintesen és lefelé mért 1 m-es, valamint függőlegesen felfelé mért 
környezetében nyílászáró, vagy nem rb-s villamos besorolású berendezés nincs, a szabad 
kiszellőzésnek nincs akadálya.  

2.17.6.5 Csatlakozó és fogyasztói vezetékek szerelése  

A terveken szereplő csővezetékek anyaga egységesen acélcső, mely az MSZ EN 10208-2 - 
Acélcsövek éghető közegek csővezetékeihez. Műszaki szállítási feltételek, vagy az MSZ EN 10255 
– Hegesztésre és menetvágásra alkalmas ötvözetlen acélcsövek. Műszaki szállítási feltételek. - 
szabványnak meg kell, hogy feleljen. Anyagminőség L245NB varratmentes acélcső.  

Hegesztett kötéssel, hagyományos módon történő kivitelezés esetén hegesztett acélcsövek MSZ 
EN 10220 - Varratnélküli és hegesztett acélcsövek. Méretek és hosszegységenkénti tömegek című 
szabvány szerinti méretűek és az MSZ EN 10296 -1 – Hegesztett acélcsövek mechanikai és 
általános műszaki célra - hegesztett acél szerinti 2. minőségi csoportúak legyenek.   

- A csővezetékek megfogására horganyzott acélból készített típus csőtartó és alátámasztó 

szerkezeteket terveztünk, fix, csúszó és függesztett kivitelben, kivéve a technológiai 
területek piros zónáit, ahol csak rozsdamentes anyagú csőtartó szerkezetek 
alkalmazhatók. A felhasznált anyagoknak rendelkezniük kell a megfelelő minőségre 
vonatkozó bizonylattal.  

- Bontott csövet gázvezeték építéshez felhasználni nem szabad.  

- Nem használható fel olyan cső, amelynek felületét a tárolás során bekövetkezett korrózió 
szemcséssé tette.  
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A csatlakozó- és fogyasztói vezetékek csőkötéseinél nem oldható kötéseket kell alkalmazni. 
Oldható kötések csak szerelvényekhez, idomokhoz, mérőelemekhez, szigetelő közdarabokhoz, 
műszerekhez és csővég lezárásokhoz alkalmazhatók.  

Oldható kötésekhez kizárólag a vonatkozó szabvány előírásait kielégítő tömítések használhatók. 
Növényi eredetű (pl. kenderszál) tömítőanyagot alkalmazni nem szabad!  

A csővezeték iránytöréseit az alábbiak szerint kell kialakítani:  

- DN 20-nál nem nagyobb átmérőjű csövek esetén hajlítással, de a cső hajlításakor 
annak keresztmetszete nem csökkenhet és körkörössége nem torzulhat,  

- DN 25 méretnél hajlítással, vagy forrcső ív behegesztésével,  

- DN 25 -nél nagyobb átmérők esetén forrcső ív behegesztésével történhet.  

2.17.6.6 Hegesztési technológia:  

- 4,5 [mm] falvastagságnál nem nagyobb falvastagságú csöveket és csőidomokat - 
tompa illesztéses - lánghegesztési eljárással szabad hegeszteni.  

- a 4,5 [mm]-nél nagyobb falvastagságú csöveket és csőidomok bevont elektródás - az 
üzemi hőmérsékletnek megfelelő hideg ütőmunkára bizonylatolt elektródával  - kézi 
ívhegesztéssel kell hegeszteni.  

- Mindazon acél vezetékeknél, ahol minősített hegesztő végezhet csak hegesztést, azt 
az MSZ EN ISO 15614-1 szerinti eljárásvizsgálattal igazolt hegesztési utasításának 

(WPS) megfelelően kell elvégezni.  
  

2.17.6.7 Hegesztési követelmények:  

(a GMBSZ 5. fejezet 5.1.2.1 a pontja) és 5.2.2 szerint az acél csatlakozó és fogyasztói vezetékek 
kivitelezése fejezetnek megfelelően)  

Szerelés hegesztéssel  

Hegesztés technológia:  

4,5 mm falvastagságig acélcsövek hegesztése esetén lánghegesztés alkalmazható a, 4,5mm 
falvastagság felett kizárólag ívhegesztési eljárás alkalmazható  

Mindazon acél vezetékek esetében, ahol minősített hegesztő végezhet csak hegesztést, az MSZ 
EN ISO 15614-1 szabvány előírásai a mérvadóak.  

2.17.6.8 Technikai feltételek:  

Hegesztési kötések készítésénél betartandó 143/2004 (XII.22.) GKM számú rendelet a Hegesztési 
Biztonsági Szabályzat. A hegesztés során alkalmazott berendezések és eszközök feleljenek meg 
az MSZ EN ISO 15614-1 jogszabályban előírt követelményeknek.  

2.17.6.9 Személyi feltételek:  

DN25-nél nagyobb méretű középnyomású, DN50-nél nagyobb méretű közép- és DN 100-nál 
nagyobb méretű kisnyomású csatlakozó és fogyasztói vezeték hegesztésére csak a minősített ív-
, és/vagy lánghegesztő jogosult. Hegesztett szerkezeti kivitelezésre a 3/1998. (I.12.) IKIM rendelet 

szerinti engedéllyel rendelkező szervezet, vagy az MSZ EN 287-1 szabvány előírásai szerint 
minősített hegesztő jogosult. A hegesztés kivitelezőjének meg kell felelnie az MSZ EN ISO 
14731:2007 és az MSZ EN 287-1 szabvány előírt követelményeknek.  
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2.17.6.10 Hegesztett kötések vizsgálata:  

Minden ipari fogyasztónál és 200 m3/h gázfogyasztás feletti lakossági és kommunális fogyasztónál 
történő szerelési tevékenység esetében az MSZ 11425 szabványban előírás hegesztési 
vizsgálatok alkalmazandók.  

A hegesztett kötések ellenőrzését az MSZ EN 12732 szabvány előírásai szerint kell elvégezni és 
dokumentálni.  

A DN 25-nél nagyobb méretű középnyomású , DN 50-nél nagyobb méretű közép – és a DN 100-
nál nagyobb méretű kisnyomású csatlakozó és fogyasztói vezetékek hegesztése esetén a 
hegesztési naplót naprakészen kell vezetni.  A hegesztési naplónak az alábbiakat kell tartalmazni:  

- a hegesztő neve, jele,  

- a vizsgabizonyítvány száma, kelte és érvényessége,  

- a varrat sorszáma, neme,  

- a varrat minősítése (radiográfiai vizsgálatok szükségességét és számát a vonatkozó 
szabvány szerint kell megállapítani),  

- a varraton végzett javítások, - a javítások eredménye,  

- varrattérkép.  
  

Az acélcsövek hegesztési varratait a következő táblázat szerint kell vizsgálni.   

  

MOP ≤ 100 [mbar]  

Csatlakozó  és  

fogyasztói vezetékek  

DN ≤ 100  Szemrevételezéssel  

  

DN > 100  

Minden körvarratot (sarok és tompa varrat) 

szemrevételezéssel vizsgálni kell. A tervező 

kijelölhet varratokat roncsolásmentes vizsgálatra  

  

  

100 [mbar] < MOP ≤ 4  
[bar]  

Csatlakozó  és 

fogyasztói  vezetékek, 

nyomásszabályozó 

állomások vezetékei  

  

DN ≤ 50  

  

  

Szemrevételezéssel  

  

  

DN > 50  

   

Minden körvarratot (sarok és tompa varrat) 

szemrevételezéssel vizsgálni kell. Földi vagy rejtett 

(takart) vezeték és nyomásszabályozó állomás 

vezetékei tompa varratainak 10%-át a szabadon 

szerelt vezetékek tompa varratainak 2%-át 

radiológiailag vizsgálni kell.   

  

  

4 [bar] < MOP ≤ 16 [bar]  

Csatlakozó és fogyasztói 

vezetékek, 

nyomásszabályozó 

állomások vezetékei  

  

DN ≤ 25  

  

  

Szemrevételezéssel  

  

  

  

Radiográfiai vizsgálatnak kell alávetni:  

a) Tompa illesztésű körvarratok 10 %-át,  

b) Hosszanti varratok és nyomáspróbával nem 
ellenőrzött varratok 100 %-át,  

c) Különleges helyzetű csőszakaszok (hidak,  

 DN > 25  

  

nyomvonalas  műtárgyak  keresztezési 

szakaszai, hajózható vízi utak keresztezése) 

tompa varratainak 100 %-át.  

2.17.6.11 Műszaki- biztonsági ellenőrzés  
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Az elkészült csatlakozó vezetéket és fogyasztói berendezést műszaki-biztonsági szempontból az 
engedélyes, vagy megbízottja köteles felülvizsgálni  Sikeres a műszaki-biztonsági ellenőrzés 
akkor, ha:  

a) a kivitelező az ellenőrzésnél jelen van,  

b) a kivitelező a szerelési nyilatkozathoz csatolta a megvalósulási dokumentációt,    

c) a megépült rendszer MSZ EN 1775 és MSZ EN 1443 szerint - elvégzett szilárdsági 
és tömörségi nyomáspróbája sikeres volt,   

d) a kivitelező az anyagok és tartozékok megfelelőségét (beleértve az RB-s 
berendezéseket is) igazoló dokumentumokat a megvalósulási dokumentációhoz 
csatolta,  

e) a kéményseprő-ipari közszolgáltató vagy kéményseprő szolgáltatásra feljogosított 
szakember  kéményvizsgálati tanúsítványa az igénybevett épület égéstermék 
elvezetőjének megfelelőségéről rendelkezésre áll,    

f) a kivitelező csatolta a zárt égésterű gázfogyasztó készülékek gyárilag, a készülék 
tartozékaként szállított égéstermék elvezető és égési levegő bevezető  

rendszereinek gyárilag előírt technológia szerinti szerelésére vonatkozó nyilatkozatát,    

g) a kivitelező csatolta a tömörségvizsgálatra kötelezett égéstermék elvezető 
berendezés tömörségvizsgálatának vonatkozó szabvány1 szerinti jegyzőkönyvét,   

h) a nyílt égésterű („A” és „B” típusú) gázfogyasztó készülékek esetén a 
légellátásszellőzés az égéstermék elvezetés is a terv szerint valósult meg,   

i) az arra jogosult szakember által kiadott, szükséges érintésvédelmi igazolás 
rendelkezésre áll,   

j) a szükséges egyéb szakvélemények rendelkezésre állnak,  

k) a felszerelt gázfogyasztó készülékek az 22./1998. IV. 7. IKIM. és13/2004  (II. 13.) 
GKM rendelet előírásainak megfelelnek.  

2.17.6.12 Beüzemelés  

Gázfogyasztó készülék csak akkor helyezhető üzembe, ha az alábbi feltételek együttesen 
teljesülnek:  

A gázfogyasztó készülék megfelel az alábbiakkal:  

1. A rendeletben előírtaknak megfelelően Magyarországon 2000. december 31. után csak 
olyan gázfogyasztó készülék hozható forgalomba, szerelhető fel, helyezhető üzembe, amely 
megfelel az EU gázfogyasztó készülék irányelvnek, a szabványnak és közvetlen vagy közvetett 
rendeltetési országként Magyarország (HU) nevesített. Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó 
készülékek minősítéséről és forgalomba hozatalának feltételeiről a  13/2004. (II. 13.) GKM rendelet 

rendelkezik.  

2. Az előző bekezdés előírásait kell alkalmazni az ismételten üzembe helyezésre kerülő 
használt, vagy felújított és/vagy magánforgalomban behozott gázfogyasztó készülékekre is.   

A készülék vagy részegység forgalomba hozatalához:  

Magyar nyelvű gyártói utasítást és használati-kezelési útmutatót kell mellékelni;  

A készüléken vagy részegységen, illetve ezek csomagolásán magyar nyelvű figyelmeztető 
feliratokat kell elhelyezni.  

                                                
  
A gyártói utasításnak az elhelyezésre, a szerelésre, a szabályozásra és karbantartásra vonatkozó 

összes olyan útmutatást tartalmaznia kell, amely az üzembe helyezést és a készülék biztonságos 
használatát lehetővé teszi, így különösen fel kell tüntetni:  
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- az alkalmazandó gázfajtát;  

- a csatlakozási nyomást;  

- a gázkészülék égéstermék elvezetési módja szerinti típusát,  

A használati-kezelési útmutatónak a biztonságos használat szempontjából szükséges és a 
használati lehetőségek esetleges korlátait feltüntető információkat tartalmaznia kell.  

A figyelmeztető feliratoknak egyértelmű adatokat kell tartalmazniuk a gáz fajtájáról, a csatlakozási 
nyomásról, a használati lehetőségek esetleges korlátairól, így különösen a működéshez 
szükséges légellátásról e szabályzat IV. fejezet 1.1. pontjában előírtaknak.   

b)A gázfogyasztó készülékhez a megfelelő elektromos csatlakozás kiépítésre került, a megfelelő 
feszültség rendelkezésre áll, és a csatlakozás érintésvédelmi megfelelősége dokumentált.   

c) A gázfogyasztó készülék csatlakozási pontjában a készülék számára előírt minőségű gáz az 
előírt nyomáson rendelkezésre áll.  

d)A gázfogyasztó készülék jelen szabályzatnak, gyártó előírásainak, tűzrendészeti utasításoknak 
megfelelően került elhelyezésre.  

e)A gázfogyasztó készülék, illetve annak hőhasznosítója megfelelően fel van töltve és rendelkezik 
a méret, nyomás és töltet szerinti biztonsági berendezésekkel.  

f) A gázfogyasztó készülék a hidegüzemi reteszfeltételekkel rendelkezik.  

g)A gázfogyasztó készülék beüzemelője rendelkezik a készülék beüzemeléséhez előírt 
szakképzettséggel és jogosultsággal, az adott készülékre vonatkozó gyártói üzembe helyezési 
technológiát ismeri .  

  

Nem szabad üzembe helyezni a gázfogyasztó készüléket, illetve meg kell tagadni annak üzembe 
helyezését, amennyiben:  

a) az előbbi bekezdés a) – g) pontjai nem teljesülnek,   

b) a beüzemelő élet- és/vagy vagyon biztonságot veszélyeztető körülményt tapasztal,   

c) akkor is, ha az élet- és/vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető körülmény az üzembe helyezés 
folyamata során, annak megkezdése után merül fel (pl. tartós égéstermék visszaáramlás 
tapasztalható).  

  

Az élet és vagyonbiztonságot közvetlenül nem veszélyeztető szakszerűtlenség fennállása esetén 
megtagadható a gázfogyasztó készülék üzembe helyezése.  

A gázfogyasztó készülék beüzemelés bármely okból történő megtagadása esetén ennek tényét 

írásban rögzíteni kell, a tapasztalt hiányosságok, szabálytalanságok és a kijavításhoz szükséges 
intézkedések megadásával.   

  

A gázfogyasztó készülék beüzemelőjének feladata a kezelő (tulajdonos vagy a kezeléssel 
megbízott személy) kioktatása a készülék használatát illetően. A készülék üzemképes átadását és 
a kioktatás megtörténtét - az üzembe helyezési munkalapon - a tulajdonos vagy a kezeléssel 

megbízott személy aláírásával minden esetben igazoltatni kell. Ennek során a gázfogyasztó 
készülék kezelési utasításának meglétéről meg kell győződni, szükség esetén azt pótolni kell.  

2.17.6.13 Nyomáspróba A megépült gázellátó rendszert az MSZ EN 1775:2002, 

- Gázellátás. Fogyasztói gázvezetékek. Legnagyobb üzemi nyomás ≤ 5 bar – szabvány,  
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Valamint az MSZ EN 12007-1:2002 - Gázellátó rendszerek. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású 
csővezetékek. 1. rész. Általános műszaki előírások).szerinti szilárdsági és tömörségi 
nyomáspróbának kell alávetni.  

A csatlakozó- és a fogyasztói vezeték anyagának és szerelésének megfelelőségét üzemszerű 
állapotban szilárdsági- és tömörségi nyomáspróbával ellenőrizni kell. Nyomáspróbának alávetni 
csak leválasztott (záró tárcsa, tele karima, menetes dugó, vagy kupak), és a csatlakozó 
csőszakaszoktól függetlenített zárt vezetékrendszereket szabad.   

A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés tömörsége, a nyomáspróba terv szerinti 
elvégzése, dokumentálása és értékelése a kivitelező feladata és felelőssége.  

A nyomáspróba gyakorlati végrehajtását az engedélyes képviselője, vagy megbízottja jogosult 
ellenőrizni.  

A nyomáspróba megkezdésének feltétele legalább:  

- - a csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték üzemeltetésre kész állapota,  

- - az összes kötés legyen hozzáférhető és festéstől, takarástól mentes,  

- - valamennyi beépített tartozék és kötés feleljen meg a kivitelezésre alkalmasnak minősített 

tervben előírt feltételeknek,  

- - a nyomáspróba időpontjában elvárható tartalmú megvalósulási dokumentáció kivitelező 
által engedélyes részére történő átadása,  

- - engedélyes tervtől történt eltérés esetén az eltérés jogosságának, műszaki-biztonsági 
szempontból megfelelőségének, és a kivitelezett állapothoz történt hozzájárulások 
dokumentált igazolása.  

A szilárdsági és a tömörségi nyomáspróba értékét, időtartamát és a szükséges műszerezettséget 
a tervező által a műszaki leírásban meghatározott módon kell biztosítani.  

A szilárdsági vizsgálat előzze meg a tömörségi vizsgálatot.  

A nyomáspróba során kerülni kell minden hirtelen nyomásnövekedést a vizsgált létesítményben.  

A csatlakozó vezetéket legfeljebb 600 [dm3] térfogatig szabad vizsgálni egészben, 600 [dm3]nél 

nagyobb térfogat esetén legfeljebb 600 [dm3] térfogatú részeket leválasztva kell vizsgálni, ha ez 
nem lehetséges, akkor az elosztóvezetékre vonatkozó utasítás szerint kell eljárni. A felhasználói 
berendezést legfeljebb 300 [dm3] térfogatig szabad vizsgálni, ha ez nem lehetséges, a fogyasztói 
vezetéket le kell választani 300 [dm3]-t meg nem haladó részekre. - A szilárdsági nyomáspróbát a 

használt gáztól eltérő inert gázzal (pl. nitrogén), vagy levegővel kell végrehajtani.  

- A nyomáspróbával vizsgált vezeték és felhasználói berendezés kötési (hegesztés, 
menetes kötések) helyeit szabadon kell hagyni.  

- A vezeték a szilárdsági és tömörségi vizsgálat során üzemeltetési állapotban szabadon 
legyen, és/vagy csak szakaszos földtakarással legyen rögzítve.  

- A nyomáspróbához szükséges csatlakozási helyek és csonkok gáztömören zárhatóak 
legyenek.  

- A nyomáspróba eredményét a szolgáltató által rendszeresített nyomáspróba 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Vonatkozó folyamatleírás a „A csatlakozóvezetékek és 
felhasználói berendezések kiviteli terveinek ellenőrzése, az elkészült létesítmény műszaki-
biztonsági ellenőrzése és üzembe helyezése”. A nyomáspróba környezeti hőmérséklete a 
nyomáspróba ideje alatt legfeljebb ±1 [°C/h]-val változhat.  

A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmazni kell a nyomáspróba 
szempontjából lényeges adatokat, de legalább a következőket:  

- a nyomáspróba kezdő és befejező időpontját,  

- a nyomáspróbán részt vevő felelős személyek nevét és beosztását, aláírásukat, továbbá 
cégünk megnevezését,  

- a gázelosztó vezeték helyét és műszaki paramétereit,  



 

155  

  

- az engedélyes tervdokumentációt képező dokumentumok megnevezését és 
azonosításukra alkalmas megjelölését,  

- a nyomáspróba során alkalmazott műszerek azonosító adatait, méréshatárait, 
osztálypontosságát,  

- a nyomáspróba kezdetén és végén leolvasott nyomás és hőmérsékletértéket,  

- a nyomáspróba során észlelt rendellenességeket,  

- a nyomáspróba minősítését,  

A sikertelen nyomáspróbát a feltárt hibák megszüntetése után meg kell ismételni,  

2.17.6.13.1  Szilárdsági nyomáspróba:  

Értéke nem haladhatja meg a tervezési nyomást. Szükséges és indokolt esetben a csatlakozó 
vezeték és/vagy fogyasztói berendezés egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a megválasztott 
vizsgáló nyomást, a vizsgálat időtartamára ki kell szerelni, vagy ki kell szakaszolni.   

A szilárdsági nyomáspróba értéke a legnagyobb üzemi nyomástól (MOP) függ, és értéke: növelt 

kisnyomású és a kisnyomású szakaszon legalább 1 [bar] A próbanyomás időtartama az állandósult 
állapot elérését követően 15 [min.].  

  

2.17.6.13.2  Tömörségi nyomáspróba:  

-  A nyomás legyen legalább egyenlő a legnagyobb üzemi nyomással (MOP),  - 

 de ne haladja meg a legnagyobb üzemi nyomás (MOP) 150 %-át.  

A tömörségvizsgálat nyomása ne legyen nagyobb 150 [mbar]-nál. Időtartama az állandósult  

állapot elérését követően 10 perc.  

Szükséges és indokolt esetben a csatlakozó vezeték és/vagy felhasználói berendezés egyes 
tartozékait, amelyek nem viselik el a megválasztott vizsgáló nyomást, a vizsgálat időtartamára a 
rendszerről le kell választani, vagy le kell zárni. A leválasztott, lezárt elemeken üzemi nyomásón 

(OP) kel tömörségi nyomáspróbát végezni.  

A nyomáspróba akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgált létesítményen szivárgás, 

maradandó alakváltozás és a külső légnyomás- és hőmérsékletváltozás által indokoltan 

bekövetkezett nyomásváltozáson túli nyomásváltozás nem következett be.  

2.17.6.14 Korrózióvédelem:  

Acélcsőnél olyan helyen, ahol a cső teljes felületéhez szerelt állapotban nem lehet hozzáférni, a 
csövet a felszerelés előtt korrózióvédelemmel kell ellátni, a használatbavétel előtt az összes 
csőfelület korrózióvédelméről gondoskodni kell. A korrózióvédelem megfelelőségéről a csatlakozó 
és fogyasztói vezeték teljes élettartama idején folyamatosan gondoskodni kell. A korrózióvédelem 
történhet festéssel, fémbevonattal, műanyag bevonattal. A szabadon szerelt vezetéket a szállított 
közegnek megfelelő sárga színűre kell festeni, vagy színjelöléssel kell ellátni. A színjelölés lakó- 

és kommunális épületeknél nem kötelező.  

A tervezett gázellátó rendszeren passzív korrózióvédelmi eljárásokat kell alkalmazni.  

2.17.7  Sűrített levegő ellátás  

2.17.7.1 Sűrített levegő rendszer  
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Az üzem berendezéseinek működtetéséhez sűrített levegő hálózatot kell kiépíteni. A sűrített levegő 
ellátás a Kompresszor gépházba telepítendő 2 db Atlas Copco GA-22 kompresszorokkal kell 
biztosítani. A kompresszorok légtartállyal, hűtve szárítóval, szűrő egységekkel egybeépített 

kivitelűek legyenek. Teljesítményük: 10 bar-on, 51,7 l/s,db.  

Sűrített levegőt az alábbi helyeken kell biztosítani:  

- homok feltöltő berendezés,  

- fényező konténer,  

- járműmosó berendezés, -  kenőolaj tároló helyiség,  

- csarnokok oldalfalán,  

- szerelő aknákban; -  műhelyekben..  

Az igényelt levegő nyomása 6-8 bar, kivéve a Villamos mosót, ahol a technológia (CAF) által 
megadott igény 10 bar. Az igényelt mennyiség összességében 115 l/min, 7 bar nyomáson. A 10 
bar-os igényt részben felülbírálva, azért, hogy ne legyen szükség 2 független hálózat kiépítésére, 
a tervezett levegő hálózat maximális nyomása 10 bar lesz.  

A sűrített levegő igény kielégítésére a Kompresszor gépházba 2db Atlas Copco GA+-22 -10FF 
kompresszort telepítünk. A kompresszorok léghűtéses, hűtve szárítóval és hőhasznosító 
hőcserélővel egybeépített kivitelűek.   

Tervezett üzemnyomásuk:  10 bar (túlnyomás)  

Teljesítményük:   58,1 l/s,db.  

A kompresszorok villamos teljesítménye:  28 kW/db  

  

A rendszerbe szükséges légtartály V= 3000 l-es, a kompresszor ház felett, a hőközpontban 
elhelyezve.  

A tartály üzemnyomása:  10 bar  

Megengedett max. üzemnyomása:  11 bar  

Tervezési hőmérséklete:  +10/+50 C°.  

Próba nyomása PT:  15,73 bar  

Veszélyességi kategória:  IV/G  

Megfelelőségi szint:  

A tartály gyártója:  

MSZ EN 

25817B  

A légtartály biztosítására a vele szállított szelepet kell beépíteni. Lefúvási nyomása: 10,5 bar A 

sűrített levegő tervezett minősége az MSZ ISO 8573-1:1994 szerint:  

Szilárd szennyezőanyagok szerinti osztálya:  1.  

Víztartalom szerinti osztálya:  4.  

Teljes olajtartalom szerinti osztálya:  2.  

  
A kialakított kapcsolás szerint, a kompresszorok által termelt sűrített levegő a légtartályra 
csatlakozik. A légtartályból kilépő vezetékbe párhuzamos kapcsolásban 2 db légszűrőt kell 
beépíteni.   

Típusuk: Atlas COPCO 120 PD, 120 l/min teljesítménnyel. (100 % tartalék)  
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A keletkező kondenzátum leválasztására automata kondenzvíz leeresztők szolgálnak. A 
kompresszorok tartalmazzák ezeket, a szűrőkhöz, légtartályhoz és hálózati mélypontokra be kell 
építeni ezeket. A keletkező kondenzátumot össze kell gyűjteni, majd egy víz – olaj szeparátoron 

keresztül kell vezetni. Ennek tervezett típusa ATLAS COPCO OSC 355.  

  

A tervezett sűrített levegő hálózat kívül belül horganyzott ötvözetlen szénacél anyagú, vékonyfalú 
csővezetékből készül, saját idomaival, olajálló tömítésekkel, préskötéses csatlakozásokkal 
szerelve. A vezeték hálózatot lejtéssel kell kialakítani, a hálózat mélypontjaira automata kondenz 
leválasztókat kell építeni. A kondenzátumot műanyag kannákban kell gyűjteni, majd veszélyes 

hulladékként kell kezelni.  

A gerinc vezetékekről a lecsatlakozásokat felső „pipával” kell kialakítani.  

A csővezetékeket az épület falán, az aknákban, a villamos sín tartóoszlopokban előre kialakított 
áttörésekben kell szerelni. Az oldalfalak és az aknák közötti szakaszokon a padló szerkezetbe 

védőcsövek, az irányváltásoknál szerelő aknák lesznek kialakítva, a csővezetékek részére.   

  

A beépítendő szerelvények min. 16 bar üzemnyomásnak megfelelőek. NA50 és afeletti 
méretekben karimás ISG gömbcsapok, ARI típusú, karimák közé építhető pillangószelepek, vagy 
vele egyenértékűek. NA50 alatt AHA-MOFÉM gömbcsap, vagy vele egyenértékű.  

A gépekhez, berendezésekhez a csatlakozások a technológiai igény szerint.  

  

A csatlakozási pontokhoz levegő előkészítő egységeket kell felszerelni. Minden leállásnál kétféle 
gyors csatlakozós csatlakozást kell kialakítani, egy kezeletlen és két darab kezelt levegős 
csatlakozást. A kezelt levegőt egy nyomásszabályozóval ellátott szűrő, olajozó kombináció 
biztosítja, mely végére visszacsapó szelepes gyorscsatlakozók, „Y” elosztó csatlakozik.  

A szerszámok csatlakoztatására kialakított leállások ø½” méretűek.  A gyorscsatlakozók méretét, 
a választott szerszám levegő tömlőjének méretéhez kell igazítani. Egy leállásra 2 db 150 l/min 
levegő igényű szerszám csatlakozást kell figyelembe venni.  

A hajtómű olaj feltöltő szivattyú igénye:  500 l/min  

A villamos mosó csatlakozási igénye:   700 l/min  

A homokszállító rendszer igénye:  1600 l/min  

Tervezett festőkabin figyelembe vett igénye:  3000 l/min  

  

Nyomáspróba:  

A megszerelt sűrített levegő vezetéket nyomás próbának kell alávetni. A próbát vízzel kell 
elvégezni, a következő értékekkel: püzemi = 10,0 bar, pmax = 10,5 bar,   

10,0 x 1,43 = 14,3 bar 10,5 x 

1,25 = 12,125 bar p pr = 14,3 

bar ideje 30 perc.  

A nyomáspróba eredménye megfelelő, ha a berendezés a nyomást tömören tartja.  

A légtartály illetve a nyomástartó berendezés létesítését a NYMBSZ előírásai alapján kell 
elkészíteni. A sűrítettlevegő-rendszer engedélyezési eljárását a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatalnál kell lefolytatni.  
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2.17.8  HAJTÓMŰ OLAJ ELLÁTÁS  

2.17.8.1 Hajtóműolaj ellátó rendszer  

A szükséges olajcserék illetve olaj utántöltés elvégzéséhez az I. , III. és IV. jelű vágányok mentén 
olajellátó rendszer kerül kialakításra. A vezeték rendszer megtáplálása a CS-015 jelű helyiségben 
elhelyezett hordókról, levegő meghajtású szivattyúval tervezett. A szivattyúk, és a töltő pisztolyok 
telepítése a technológiai terv szerint történik. Az épületgépész dokumentációban csak a 
csővezetékek és csatlakozások kiépítése szerepel.  

Az olajvezeték kívül horganyzott, ötvözetlen szénacél anyagú, vékonyfalú csővezetékből készül, 
saját idomaival, olajálló tömítésekkel, préskötéses csatlakozásokkal szerelve. A vezeték hálózatot 
lejtéssel kell kialakítani.  

A lecsatlakozásokat a szerelő aknákban kell biztosítani. Az aknákban, a villamos sín 
tartóoszlopokban előre kialakított áttörésekben kell a vezetéket megszerelni. . Az oldalfalak és az 
aknák közötti szakaszokon a padló szerkezetbe védőcsövek, az irányváltásoknál szerelő aknák 
lesznek kialakítva, a csővezetékek részére.   

  

  

  

  

2.18  ELEKTROMOS ENERGIAELLÁTÁS  

A telep 0,4 kV-os ELMŰ hálózatról történő betáplálása jelenleg a raktár épület oldalfalánál 
kialakított fedett térrészben felállított VIV tokozott elosztó berendezésbe csatlakozik. Ez az elosztó 
tartalmazza a telepi fogyasztók elektromos leágazásait, valamint innen kap ellátást a portaépülettel 

szembeni lakóház is.  

A telep lekötött energiamennyisége az áramszolgáltató felé 70 kW; 3x400/230 V; 50 Hz 
feszültségszinten.  

Mivel az I. és II. csarnoképület teljesen elbontásra kerül, valamint a lekötött energiamennyiség a 

továbbiakban nem lesz elégséges, ezért az épületekben meglévő teljes elosztót (főelosztó, 
alelosztók stb.) el kell távolítani, helyette újakat kell létesíteni.  

A lakóház villamos energiaellátását a kivitelezés alatt folyamatosan biztosítani kell!  

Erre vonatkozóan az organizációs terv tartalmaz leírást, illetve ütemezést.  

A szakági tervek szerint a telepen felmerülő összes felhasznált egyidejű maximális elektromos 
energiaigény növekmény 350 kW; (3x560 A) három fázis 3x400/230 V; 50 Hz feszültségszinten.  

A csatlakozás pontos módját Vállalkozónak az ELMŰ-ÉMÁSZ-al egyeztetnie kell.  

A 0,4 kV-os oldali megtáplálás kapcsán teljesítménybővítésre van szükség, amelyre az 
energiaigény bejelentés megtörtént. Az ELMŰ a kiadott Műszaki Gazdasági tájékoztatóban 
meghatározta a hálózatfejlesztés műszaki tartalmát, átfutási idejét és költségét. A Vállalkozónak 

az MGT-ben meghatározott feltételek alapján szerződést kell kötni az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.-
vel a megvalósításra ennek költségvonzata a 08.1. Épületvillamosság tételei között szerepel.  

A hálózati betáplálás fogadása a tervezett fejépület földszinti F-005  számú 0,4 kV-os kapcsoló 
helyiségében történjen, a szakági tervek szerint.   
Ebben a helyiségben kerüljön elhelyezésre a telepi 0,4 kV-os „FE” jelű főelosztó, mely egy több 

cellából álló lemeztokozott berendezés. Az ELMŰ hiteles fogyasztásmérést is ebben a helyiségben 
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kell kialakítani, idősoros méréssel, távleolvasási lehetőséggel, az MSZ 447 szabvány szerinti 
kialakításban.  

A telep tűzvédelmi főkapcsolója, a szünetmentes energiaellátást kiiktató kapcsoló, valamint a hő 
és füstelvezetés rendszerének külön kikapcsolást biztosító görgőskapcsolója a porta épületben 
kerüljön felszerelésre.  

A túlfeszültség-védelem lépcsős kialakítású legyen: az „FE” jelű főelosztóban a type1 és type2 
(régebben „B+C”) fokozat készülékeit, a többi tervezett helyen a type3 („D”) fokozat készülékeit 

kell elhelyezni.  

A vonatkozó szabvány előírásainak megfelelően a biztonsági és irányfény világítás 
energiaellátását központi szünetmentes tápegységen keresztül szükséges biztosítani. Az 
elektromos működtetésű kapuk (11 db) működtetésére is szünetmentes elektromos energiaellátást 
kell biztosítani.  

Az érintésvédelem általános módja a 400 V-nál kisebb feszültségű, az MSZ 2364:1994-től hatálya 
alá tartozó villamos fogyasztói hálózaton NULLÁZÁS/TN-C-S rendszer legyen.  

A vonatkozó előírásoknak megfelelően EPH hálózatot (egyenpotenciálra hozó hálózat) kell 
kialakítani, egy közös pontból induló hálózattal, mely közös csomópont az épület elektromos 

becsatlakozási pontja az „FE” elosztónál.  

A járműcsarnokban és az irodarészben ta szakági tervek szerinti 0,4 kV-os alelosztót, illetve 
elektromos energiaellátó-, és működtető szekrényt kell létesíteni a technológiai berendezések 
részére.  

Ezen elosztók, szekrények, berendezések védettsége legalább IP 44 legyen.   

A technológiai berendezések energiaellátását biztosító kapcsoló- és elosztószekrények telepítése 
és betáplálásának biztosítása is a Vállalkozó feladata. (Ezen egységek a járműmosó és annak 
szennyvízkezelője, a homokfeltöltő, és a járműemelő.)  

Forgógépek váratlan leállása esetén újraindításuk csak a helyi elosztószekrény előlapjára szerelt 
működtetőegységgel legyen lehetséges. Ahol a működtetés helyéről a rálátás nem biztosított, ott 
helyi fő- vagy mellékáramkörű tiltókapcsolót kell elhelyezni, a szabvány előírásainak megfelelően.  

A csarnokokban a biztonsági reteszeléseket (tetőpódiumra felvezető ajtók nyitása, 
felsővezetékszakasz feszültségmentesítése biztonsági okokból, felsővezeték visszajelző lámpák 

működtetése, híddaru reteszelése .) automatikus, PLC vezérlésű irányítástechnikai rendszerrel 
kell vezérelni, A járműtechnológus tervező erre vonatkozó leírását lásd a 2.2.4 számú technológia 
műszaki leírás fejezetben.  

A Vállakozó által telepítésre kerülő PLC-nek soros vonalon keresztül kommunikációs kapcsolatot 
kell tartania a kocsimesteri irodahelyiségbe telepítésre kerülő PC-vel, hogy a technológiai 

folyamatok ellenőrizhetők, paraméterezhetők, felülírhatók legyenek.  

A légutánpótlást biztosító nyílászárók (csarnokok motoros kapui, ablakai) elektromos 
működtetésűek legyenek A rendszer vezérlésének fogadnia kell a tűzjelző rendszer jelzéseit, és 
biztosítania kell a kézi beavatkozás, működtetés lehetőségét is. A teljes rendszernek rendelkeznie 
kell tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal.  

Biztonsági világítást (mely az üzemi világítással együtt kapcsolódik be és folyamatosan üzemel) 
kell kiépíteni a kijárati utak biztonságos megvilágítása érdekében a közlekedőkben, lépcsőházban, 
a szerelő- és tároló csarnokokban és a szerelő aknákban. A biztonsági világítás részére, illetve az 
irányfény lámpatestekhez központi szünetmentes, saját akkumulátorral rendelkező tápegységet 
kell alkalmazni.  
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Olyan helyiségekben, illetve térrészeknél, ahol több mint két kapcsolási hely van és  a biztonsági 
világítás egyidejű működtetése is szükséges, a világítási berendezések működtetését 
nyomógombpárral (ki-be) szükséges megoldani.  

Az üzemi terek megvilágítására védett, zárt ütésálló műanyag házas fénycsöves, illetve kompakt 
fénycsöves lámpatesteket kell alkalmazni min. IP 54 védettséggel, kábeltálcára, mennyezetre, 
álmennyezetre ill. oldalfalra szerelve. Egyes helyiségekbe, ahol a technológiai igények indokolják 
(pl. forgóváz mosó, járműmosó, alkatrész mosó) min IP 66 védettségű vízmentes, zárt ütésálló 
műanyag házas fénycsöves lámpatesteket kell beépíteni.  

A tároló csarnok, a javító csarnok és fedett kocsiszín területén a megvilágítást LED-es 
lámpatestek biztosítják.  
  

Irányfény lámpatesteket kell elhelyezni az üzemi terek szakági tervekben szereplő részeiben (pl. 

közlekedők, szerelő és tároló csarnokrész közlekedési területein, lépcsőházban, stb.) a szabvány 
előírások szerint telepítve (MSZ 1838), a szakági tervek szerint. A kijáratjelző irányfény 
lámpatestek szünetmentes áramkörről biztosított üzemideje min. 1 óra legyen. Elhelyezésüknél a 
szabvány szerinti láthatóságot, a menekülési útvonal egyértelmű jelzését, felismerését biztosítani 
szükséges.  

Minden üzemi térben (a vizes helyiségek kivételével) el kell helyezni az ott folyó technológiának 

megfelelő típusú és darabszámú erőátviteli csatlakozó aljzatot (400/230V; háromfázisú és 
egyfázisú dugaszoló aljzatok, dugaszoló aljzat szekrények), melyek lehetővé teszik az egyes 
telepített berendezések üzemeltetését, valamint a szerelési-karbantartási munkákat.  

A kábeleket műanyag kábelcsatornákban, ill. kábeltartókon (tálcákon) kell elhelyezni, betartva az 
MSZ 13207 szabvány előírásait.   

A kábeltartók „normál” szilárdságúak legyenek az általános világítási áramkörök esetében 
(halogénmentes kábelek), és tűzállóak a biztonsági világítás, irányfény világítás, valamint hő- és 
füstelvezetés berendezései (tűzálló kábelek) esetében.  

A gyengeáramú rendszerek (tűzjelző, informatikai, telefon, beléptető, kamerás megfigyelő stb.) 

kábelei az erősáramtól elkülönítetten kell vezetni  

Az objektum villámvédelmének kialakítását a 28/2011. (IX. 6.) BM számú, az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat kiadásáról szóló rendelet valamint az MSZ EN 62305-1-4.  

szabványsorozat betartásával kell elvégezni. . TERVEZÉS ÉS ÜTEMEZÉS  

3  ENGEDÉLYEZÉS  

Az engedélyezési eljárások 2014.03.05.-én minden érintett szakág esetében megindultak.  

  

Építész  

  

ÉTDR azonosító: 201400054926  

Iratazonosító: IR-000442257/2014  

Engedély szám: VIII – 645-48/2014  

Vasút  

Hivatkozási szám: 13/30/2014.3.6.  

Eljáró hatóság: Nemzeti Közlekedési Hatóság, Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Vasúti 
Főosztály.   
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Útépítés  

Fehérvári út építési engedély:  

ügyiratszám: BF/UO/NS/A/605/3/2014  

Eljáró hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Felügyelőség  

  

Forgalmi utca építési engedély:  

ügyiratszám: BP-5B/005/381-5/2014  

Eljáró hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala, V. kerületi Hivatala, Közlekedéshatósági 
Osztály  

  

Környezetvédelem  

Az engedélyezési eljárás részeként a tervezett Budafok kocsiszínre a FŐMTERV Zrt. Előzetes 
Vizsgálati Dokumentációt készített. A KDV-KTF a 15222-18/2014. iktató számú határozatában 
megállapította, hogy az átépítésnek jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati 
eljárás lefolytatása nem szükséges.  

  

Vízellátás  

Iktatószám: KDVVH: 3216-4/2014  

Eljáró hatóság: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság   

  

Gázellátás  

Nem engedély köteles, a FŐGÁZ Zrt.-nek be lett adva az üzemeltetői hozzájárulás kérelem.  

Csatornázás  

Iktatószám: KDVVH: 4258-4/2014  

Eljáró hatóság: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság  
  

Távközlés  

NSN TraffiCOM hálózat  

Iktatószám: UT/21193-1/2014 (NSN TraffiCOM hálózat) és UT/21191-1/2014 (NOVOTRON  

hálózat)  

Eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

TCOM hálózat NMHH:  

Ü.i.sz.: K/2014/338  

Építési engedély kérelem  
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Fakivágási engedély  

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat, Gazdasági Bizottság  

  

A Vállalkozó a megindított eljárások alapján az engedélyeket meg kell, hogy szerezze.  

3.1.1  Koordinációs Intézkedési Terv (KIT)  

Általános megjegyzések  

A Vállalkozó munkáinak megkezdése előtt legalább 15 nappal az el kell készítenie a “Koordinációs 
Intézkedési Terv”-et (KIT), MMT-t és TU-t, és azt a Mérnökön keresztül be kell nyújtania a 
Megrendelőnek jóváhagyásra.   

Az egyes építési állapotokban ismétlődő munkákra vonatkozóan a Vállalkozó részéről elegendő, 
ha a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal hivatkozik a már korábban az adott 
tevékenységre vonatkozó, jóváhagyott TU-ra és MMT-re. Ezeket – szükség szerint – a Mérnök 
kiegészíteni, vagy módosítani rendelheti el.  

A KIT tartalma:  

Szükséges projekt információ  

Projekt tárgya  

Elvárások az üzemeltetésre és a kapcsolódási pontokra, stb.  

Az adott építési területen belül tervezett részletesebb ütemezés, mérföldkövek teljesítésének 
időpontjai  

Érintett Önkormányzatok, Hatóságok, lakókörzetek, egyéb, egyidejű projektek, fejlesztések  

A Vállalkozó általi tervezés  

Ütemezett bontási terv  

Az elvégzendő tervezési szolgáltatás rövid leírása,  

Tervezési kézikönyv,  

Bevonni kívánt tervezőirodák,  

  

  
Alkalmazott tervezői szoftver,  

A rajzokhoz és dokumentációkhoz használt kódrendszer,  

A különböző munkafázisok jóváhagyási folyamata,  

Tervezés és jóváhagyás irányítása,  

Annak biztosítása, hogy a kivitelezésre jóváhagyott minden okmány időben a helyszínen legyen.  

Szervezet és személyzet  

Projektszervezet   

Kulcsszemélyzet és szakértők  

10%-ot meghaladó alvállalkozók  
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Eszközök, felszerelések, berendezések biztosítása  

Az egyes munkaterületeken ideiglenesen telepítendő berendezések  

A különböző tevékenységek főbb eszközeinek leírása  

Anyagellátás  

Pálya-, műtárgy-, és villamos felsővezeték építés  

A szükséges anyagok, berendezések és szerkezeti elemek részletes specifikálása a különböző 
tevékenységi területeknek megfelelően, a szükséges alkalmazhatósági engedélyek egyidejű 

bemutatásával.  

Kitermelt anyagok és bontott anyagok lerakó helyei, valamint vasúti és közúti eszközök és szállítás.  

Anyagszállítás az építési helyszínre közúton és vasúton, valamint nehéz rakomány szállítása.  

Váltófűtés, energia ellátás, áramátalakítók térvilágítás és távközlés, utastájékoztatás  

A szükséges anyagok, berendezések és szerkezeti elemek részletes specifikálása a különböző 
tevékenységi területeknek megfelelően.  

Szerelés és telepítés módszerei  

Pálya-, műtárgy-, építés és villamos felsővezeték építés  

Előkészítő munkák  

A helyszín megközelítése és építési helyszín kialakítása  

A meglévő lakóépület építés alatti gyalogos forgalmának biztosítása  

Energia ellátás, távközlés, közművekhez való csatlakozás  

Ideiglenes épületek, a terület ideiglenes használata  

Anyagok és berendezések tárolása  

Engedélyek  

Az érvényes (NKH) létesítési engedély megléte, száma, kiadásának időpontja  

A BKK Zrt., az érintett kerületi Önkormányzatok és a BKV Zrt. szakágainak szükséges engedélyei, 
jóváhagyásai, kezelői, üzemeltetői hozzájárulásai  

Egyéb szükséges / előírt engedélyek  

Útlezárási engedélyek  
Egyéb szükséges engedélyek  

A különböző tevékenységek megvalósítási folyamatainak/eljárásainak rövid leírása:  

Földmunkák, alépítményi munkák  

Pályamunkák   

Víztelenítés, csatornák és vízvezetékek  

Utak és csomópontok  

Utasperonok  

Műtárgy (amennyiben szükséges)  

Zajvédelem  
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Energiaellátás, villamos felsővezetékek  

Közvilágítás  

Egyéb elektromos és gépészeti szerelések  

Kábelalépítmény, egyéb kábelezési munkák és közművek  

Váltófűtés, térvilágítás és távközlés  

A kidolgozás során következő szempontokat kell figyelembe venni:  

Környezetvédelemi szempontok,  

Egészségvédelmi és munkavédelmi szempontok,  

Időbeli megvalósíthatóság szempontjai és Különböző 

munkák kapcsolódási pontjai.  

A különböző tevékenységek megvalósítási folyamatainak/eljárásainak leírása:  

Ütemterv  

Az adott építési területen elvégzendő munkák megkezdésének, a munkák elvégzésének 

előfeltételei.  

Az építési állapotokhoz tartozó ideiglenes forgalomtechnikai intézkedések és vágányzárak. 
Átadás-átvételt megelőző üzemi próbák, átadás-átvétel, az átvételt követő próbaüzem(ek) 
időtartamai/időpontjai.  

A projekt menedzsment és monitoing/kontrolling eszközei és eljárásai.  

Sávos ütemterv készítése a főbb munkanemek figyelembevételével napi bontásban valamennyi 
építési fázisra a kiadott minta alapján.  

  

Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervek (MMT)  

Az építési terület munkáihoz tartozó Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervek címek szerinti 
felsorolásával, amennyiben a címből nem egyértelmű, a tartalom rövid ismertetésével  Mellékletek  

Kulcsszemélyzet és szakértők  

Projektszervezet  

Tíz százalékot meghaladó alvállalkozók  

Eszközök, felszerelések, berendezések  

Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervek  
Sávos ütemterv  

3.2  A VÁLLALKOZÓ ÁLTALI TERVEZÉS  

Kivitelezés csak a Mérnök által jóváhagyott/elfogadott kiviteli tervek alapján kezdhető el.  

Vállalkozói tervezés  

A Vállalkozónak el kell készíteni a munkák kivitelezéséhez szükséges hiányzó terveket, továbbá 
minden egyéb tervet és a Változtatások során a Mérnök vagy Megrendelő által elrendelt terveket. 

A szükséges összes engedély beszerzése, engedélyeztetési eljárás lefolytatása is a Vállalkozó 
feladata.   
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A Megrendelő általi műszaki tartalomtól való bármilyen eltérést, vagy szükségesnek ítélt 
változtatást a tervek kidolgozása előtt és/vagy a munkák megkezdése előtt egyeztetni kell a 
Mérnökkel és az Üzemeltetővel.  

A szerződéskötéskor még folyamatban lévő engedélyezések, szakhatósági, üzemeltetői, kezelői 
és tulajdonosi hozzájárulások, egyeztetések lebonyolítását, végrehajtását a Mérnök felügyeletével 
Vállalkozó átveszi és Megrendelő nevében eljár. Vállalkozónak az engedélyeztetési díjakat állnia 
kell.  

A vállalkozói tervezés keretében készített kiviteli tervek Mérnök közreműködésével történő 
jóváhagyatása, szükséges engedélyeik megszerzése a ugyancsak a Vállalkozó feladatát képezi.  

Szakágak  Tervezési feladatok   

Valamennyi szakág  

  

Projekt-specifikus minőség-biztosítási terv  

Munkavédelmi és egészségbiztosítási terv  

A kivitelezési munka megkezdéséhez szükséges kiviteli részlettervek, 

technológiai tervek, gyártási és műhelytervek, Gyártmányspecifikus tervek 

Szükséges hatósági és üzemeltetői jóváhagyások, engedélyek megszerzése.  

Ideiglenes építési állapotokhoz tartozó tervek/tervmódosítás/tervkiegészítés.  

Megvalósulási tervek   

  

Vágányépítés  Kiviteli  részlettervek  és  megvalósulási  tervek  készítése, 
 Budafok  

kocsiszínben és kocsiszín előtti területen   

Felsővezeték  A felsővezeték építési fázistervei (földelési fázistervek)   

Felsővezeték rögzítésének, megerősítések tervezése, próbaterhelése  

Oszlop terhelésmérések alapján szükséges tervezési feladatok  

BKV földkábel, 

áramvisszavezetés  

Közműgenplán eltérés miatti áttervezések  

Áramátalakító  Bontási tervek építési állapotokhoz igazodóan  

Közműépítések és 

kiváltások  

Szükséges jóváhagyások beszerzése   

A projekt előkészítésének időszakában beszerzett, de időközben lejárt 
közműegyeztetések és nyilatkozatok megújítása, korszerűsítése.  

Közműgenplán eltérés miatti áttervezések.  

Távközlés  A projekt előkészítésének időszakában beszerzett, de időközben lejárt  

 közműegyeztetések és nyilatkozatok megújítása, korszerűsítése.  

Az átépítés időszakára vonatkozó „ideiglenes kiváltási tervek” elkészítése  A 

meglévő – előre nem látható – közműhelyzet miatti tervmódosítások  

Csatornaépítés   A meglévő – előre nem látható – közműhelyzet miatti tervmódosítások   

Vízvezeték építés  A meglévő – előre nem látható – közműhelyzet miatti tervmódosítások  

Gázvezeték építés  A meglévő – előre nem látható – közműhelyzet miatti tervmódosítások  
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Környezetvédelem  Ellenőrző  mérésekre  vonatkozó  monitoring  terv 
 elkészítése  és jóváhagyatása a környezetvédelmi hatósággal.   

Zajmérés  

  

Előzőeken felül Vállalkozó feladata minden további engedély, hozzájárulás megszerzése mely a 
szerződésszerű teljesítéshez szükséges.  

Megrendelőknek a tenderdokumentációval átadott hozzájárulások állnak rendelkezésre, minden 
további engedély beszerzése a Vállalkozó feladata.   

Megrendelő átadja Vállalkozó részére az elkészült engedélyezési/kiviteli terveket, a jelen kötet  

1. mellékletében foglalt rajzjegyzék szerint Vállalkozó 

tervezési feladatát képezi:  

Az építési engedélyekben, a BKV, a szakhatósági, üzemeltetői stb. jóváhagyásokban előírt 

változtatások, kiegészítések stb. alapján szükséges tervmódosítások, részlettervek elkészítése, 
jóváhagyatása, engedélyek megszerzése, azaz  

A Vállalkozó feladata minden olyan tervezési feladat elvégzése, illetve a szükséges engedélyek 
és jóváhagyások beszerzése, melyek a tervdokumentációban átadott terveken túl a kiírásban 
szereplő munkák első osztályú teljesítéséhez szükségesek.  

A terveket csak a jogszabályok által előírt tervezői jogosultsággal rendelkező tervező készítheti. A 

tervezés során be kell tartani minden érvényben lévő Magyar Országos Szabványt (MSZ EN,  

MSZ ETS, MSZ ISO, MSZ IEC, MSZ ISO/IEC, MSZ), elő-szabványt (MSZ ENV, MSZ I-ETS), 
szabvány tervezetet, előírást, műszaki irányelvet, utasítást és szabályt, valamint BKV utasítást és 
rendeletet.   

Abban az esetben, ha a nevezett szabványok vagy előírások különböző minőségű (szintű) műszaki 
követelményeket specifikálnak, vagy választási lehetőséget nyújtanak, azt az előírást kell 

figyelembe venni, amelyik a magasabb minőségi szintű szabványnak felel meg.  

  

Alkalmassági Tanúsítványok  

A BKV-nál eddig nem alkalmazott szerkezeti elem, berendezés esetében a 18/1998. (VII. 3.) 
KHVM rendelettel jóváhagyott OVSz II-nek megfelelően a használatbavételi engedély Nemzeti  

Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága általi megadásához szükség van Alkalmassági 
Tanúsítványra is.  

Megrendelőknek a tenderdokumentációval átadott hozzájárulások állnak rendelkezésre, minden 
további engedély beszerzése a Vállalkozó feladata.   

Ajánlattevőnek a projektelem komplex megvalósítása a feladata. Jelen fejezetben felsorolt 
szakágakon túli további szakági tervezési feladat, bármilyen egyéb járulékos tervezési feladat 
beleértendő a szerződés keretein belül a Vállalkozó által biztosítandó tervezési feladatokba és 
díját be kell építeni az ajánlatba.  
A folyamatban lévő engedélyezési eljárások folytatása, az építési, létesítési, vízjogi, vezetékjogi, 

közmű és minden egyéb szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése a Vállalkozó feladata.  

A Vállalkozó által végzendő tervezések ajánlati tervezési díjának tartalmaznia kell a tervezési és 
az adminisztratív munkák ellenértékét, az engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges 
mindennemű költséget (hatósági és engedélyezési díjak, adatbeszerzési, 
adatszolgáltatási/egyeztetési díjak, földhivatali díjak, egyéb eljárások díjai stb.), többlet 
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dokumentációk sokszorosításának költségét, valamint a szükséges hatósági helyszíni bejáráshoz 
szükséges eszközök és a helybiztosítás költségeit is. Ezeket a költségeket valamennyi szakág 
esetében a 4-es kötet Általános tételek táblázat Tervezés során kell beárazni.  

Az ajánlati dokumentáció kidolgozása és a Vállalkozói tervezés során figyelembe veendő további 
szempontok:  

Ajánlatadó/Vállalkozó kötelezettsége a munka helyszínének és környékének a megtekintése, 
megvizsgálása és felmérése hogy saját maga szerezzen be, saját felelősségére minden olyan 

információt, amely a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez 
szükségesek. E körben a Vállalkozó szükség szerint köteles közhiteles nyilvántartásokból is 
meggyőződni az adott terület elsődleges tulajdonosi viszonyairól és egyéb szükséges 
információkról, annak érdekében, hogy a teljesítésre megszabott határidők, költségek – a 
szükséges hatósági eljárásokat is figyelembe véve - tarhatóak legyenek. Mindez a Vállalkozó saját 
kockázatára és költségére történik.  

Az építési, létesítési engedélyben foglaltakat a Vállalkozó által készítendő kiviteli tervek 
készítésénél figyelembe kell venni, illetve érvényesíteni szükséges azokat. A kiviteli tervek és az 
építési, létesítési engedélyben foglaltak alapján egységes, kivitelezésre alkalmas 
tervdokumentációt kell összeállítani, amelynek tartalmaznia kell a műszaki előírások (specifikáció) 
összeállítását, és a költségvetés kiírás és a tétel tartalom leírások elkészítését.  

Vállalkozói feladat a szükséges létesítményeknél az üzemeltetői lehatárolások és megállapodások 
előkészítése, egyeztetése az érintett létesítmények üzemeltetőivel, illetve az üzemeltetői 
megállapodások megszerzése, kezelői és üzemeltetési határok tervének elkészítése és minden 
érintettel történő aláíratása.  

A tervezés során minden esetben a szükségszerűvé váló OVSZ-től vagy kötelező műszaki 
előírástól való eltérés, , egyéb szabvány alóli felmentés szükségessége, setén a felmentés 
megszerzéséhez szükséges hiánytalan dokumentáció összeállítása, a kérelem összeállítása, a 
kérelem benyújtása, és az azzal kapcsolatos feladatok ellátása Megrendelő jóváhagyását 
követően Vállalkozó kötelessége.  

Vállalkozónak az elkészítendő terveket folyamatosan egyeztetni szükséges minden érintett fél 
bevonásával dokumentálva. A kapcsolódó tervek maradéktalan összhangját minden esetben 
biztosítani szükséges.   

Az elkészítendő terveket a műszaki, gazdaságossági, fenntartási, stb. szempontok figyelembe 
vétele mellett kell elkészíteni, szükséges esetén az elkészült dokumentációkat alátámasztó 

munkarészek elkészítésével.  

A kiviteli tervnek részletes méret-, és mennyiségszámítást kell tartalmaznia. Ebben minden 
kiszámolt mennyiségre vonatkozóan ki kell derülnie annak, hogy melyik szakaszra, milyen 
építményre, milyen építményrészre vonatkozik (szelvényhatárok, méret, oldal, hely), és annak, 
hogy miből adódik a számított érték (részletszámítások).  

A kivitelezésre vonatkozó szakágankénti (forgalmi, pálya, biztosítóberendezési, felsővezeték, stb.) 
építési fázis és ütemterv elkészítése, azok üzemeltetői jóváhagyatása annak minden vonzatával 
együtt szintén Vállalkozói feladat.  

Megrendelő a Vállalkozó feladatát képező tervezési folyamat során – az Ajánlatkérési  

Dokumentációban szereplő tervezési és műszaki diszpozíción, adatokon túl adatszolgáltatást nem 
ad, mindezek beszerzése, egyeztetése az Vállalkozó feladatát képezi az üzemeltetők, 

tulajdonosok, stb. bevonásával és az érintett jogszabályok, műszaki előírások, stb. betartásával.  

A Vállalkozó által készítendő kiegészítő tervdokumentáció készítése során az érintett 
hatóságokkal, önkormányzattal, közút-, és közműkezelőkkel és üzemeltetőkkel a tervezett 
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műszaki megoldások kidolgozásakor a kezelői egyeztetéseket a tervek készítőjének 
dokumentáltan le kell folytatnia, és a tervben előírásaikat érvényesítenie kell.  

A Vállalkozó által készítendő tervek műszaki tartalmát érintő lényegi döntések meghozatalába a 
Megrendelőt be kell vonni, a hatóságok, önkormányzatok által esetlegesen előírt „többlet” műszaki 
feltételekről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni kell és javaslatot kell kidolgozni a 
megoldásra. Amennyiben az engedélyező hatóság előírja a Forgalomkorlátozási terveket, illetve 
építési fázisterveket (ha kell terelőút terveit is) meg kell terveztetni az engedélyezési terv 
készítésekor és az érintett kezelővel, üzemeltetővel jóvá kell hagyatni.  

A felülvizsgálat és tervezés során törekedni kell arra, hogy ahol szükséges és lehetséges ott a 
meglévő engedélyek, tervek, hatósági, önkormányzati határozatok, állásfoglalások stb. figyelembe 
vétele és további felhasználása történjen meg, illetve ezek szükség szerinti módosíttatásával 
kezelhető legyen a feladat.  

Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon 
tételek esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a 
technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű 
teljesítéséhez.  

Formátum és nyelv  

A Vállalkozó által készítendő rajzok és vonatkozó dokumentumok magyar nyelven kell elkészíteni. 

A dokumentumok általában (a rajzokat kivéve) A4-es formátumban készüljenek. A számításokat 
és a műszaki információt a Nemzetközi Mértékegység Rendszernek (SI) megfelelő 
mértékegységekben kell megadni. Valamennyi rajz alján fel kell tüntetni a Szerződés címét, majd 
azt követően az adott rajz elnevezését. A benyújtott rajzoknak tükrözniük kell a Vállalkozó előzetes 
jóváhagyását és/vagy a minőségirányítási folyamatainak való megfelelőséget.   

A Vállalkozó tervdokumentumainak benyújtása  

Ahol a Műszaki Előírás megkívánja, hogy a Vállalkozó valamilyen Dokumentumot benyújtson a 

Mérnöknek, a Mérnöknek fogadnia kell a benyújtott anyagot és azt a „Vállalkozói Szerződés”nek 
megfelelően kell jóváhagynia, elutasítania, vagy kijavításra visszaadnia. Amennyiben a Vállalkozói 
Szerződés nem köt ki meghatározott időtartamokat, a benyújtott anyagokra a Mérnökkel 
egyeztetett jóváhagyási határidők vonatkoznak.  

  

Átadási Dokumentáció, megvalósulási tervrajzok  

A munkák megvalósítása után a Vállalkozónak el kell készítenie a Vállalkozási Szerződés 20.20 
pontja szerinti teljes „Átadási Dokumentáció”-t, amelynek meg kell felelnie a kivitelezett állapotnak 
összesen 6 papíralapú és 3 digitális (CD/DVD adathordozó) példányban, melynek költségét 

Vállalkozó Ajánlatában, a 4. kötet Általános tételeinek megfelelő sorában kell szerepeltetni.  

A Vállalkozó köteles a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli Terv egy példányát késedelem nélkül és 
folyamatosan javítani a munkák kivitelezése során foganatosított módosítások szerint.  

A Megvalósulási Tervet az alábbi lépésenként kell elkészíteni:  

1. lépés: munkaközi megvalósulási terv készítése (szakáganként). A terv benyújtása 
felülvizsgálatra a Mérnök és az Üzemeltető részére,  

2. lépés: a Mérnök és az Üzemeltető által tett észrevételek javítása a terveken,  
3. lépés: a javított tervek 1 pld-ban történő nyomtatása és záradékolása a Kivitelező, a Mérnök és 

az Üzemeltető részéről,  

4. lépés: papíralapú változat előállítása,  
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5. lépés: digitális változat készítése: az eredeti aláírt papíralapú példányok szkennelése, és az 
ezekkel megegyező CAD formátumú rajzok és közvetlen szerkeszthető állományból konvertált 
pdf formátumú dokumentumok felírása DVD lemezre 12 pld-ban.  

Az Átadási Dokumentációnak tartalmaznia kell valamennyi kivitelezés közben keletkezett 
iratanyagot,   

Az Átadási dokumentáció összeállítása előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell a Műszaki ellenőrrel 
a dokumentáció felépítéséről és formájáról. A dokumentáció elfogadásának alapfeltétele a 

megfelelőség igazolások és tanúsítások megléte -a Műszaki ellenőr által elfogadottan-, valamint a 
Munkák kivitelezésének minőségét tanúsító Vállalkozói nyilatkozat átadása.  

  

Naplók, projekt kontrolling és dokumentálás  

Jelen útmutató ismerteti a magyar jogszabályok által előírt dokumentumok fő típusait. A fejezetben 
megadott anyagokon kívül a felek megállapodhatnak további dokumentumokban is, ha az adott 

beruházás ezt megköveteli. A dokumentációt a beruházás teljes megvalósítási ideje alatt a 
helyszínen kell tartani. Felülvizsgálata szükség szerint a Vállalkozó feladata.  

Naplók  

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői 
tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról” meghatározza 
az építési napló szerepét és tartalmát, valamint feladatait.  

Az építési napló egy írásos dokumentum, amely tartalmazza a munkák megkezdésétől, azok 
befejezéséig az elvégzett valamennyi tevékenységet. Tartalmazza továbbá (időrendi sorrendben) 
az építési és szerelési munkák adatait. A napló dokumentálja a munkák előre haladását, a 
minőségi megfelelőséget, valamint a munkák ellenőrzéséhez szükséges dokumentációt és 
adatokat.   

Az építési napló kezelésének módját és külalakját az említett 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet V. 
Fejezete és a Korm. rend. 2. sz. Melléklete határozza meg.   

Az építési naplót a munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak kell előkészítenie. Meg kell 
állapodnia a Mérnökkel a feladatok végrehajtásának részleteiről, a Szerződésben meghatározott 
kötelezettségekről és a Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervről.  

Az építési naplóba bejegyzést csak a Vállalkozó és a Megrendelő arra felhatalmazott munkatársa/i/ 

eszközölhet/nek/, ahogy ezt a hivatkozott rendelet előírja. A Megrendelő műszaki ellenőre a 
Mérnök.  

A naplót a munkavégzés helyszínén kell tartani és folyamatosan vezetni kell. Az építési napló 
részét képezi minden további napló, könyv, feljegyzés, rajz, megfelelőségi bizonyítvány, számítás 
és egyéb dokumentum, így a Megrendelő és a Vállalkozó közötti levelezés is. Az alábbi 

dokumentumok csatolandók az építési naplóhoz és annak szerves részét képezik:  

1. Mérési jegyzőkönyvek A Mérési jegyzőkönyv célja a Vállalkozó által a munkákkal 
kapcsolatban elvégzett mérések rögzítése.  

2. A munkák elvégzésével kapcsolatos levelezés  

Más üzemeltetői szakterületek, hatóságok által adott utasítások, tájékoztatások, akik nem 
jogosultak az Építési Naplóba való bejegyzésre.  

3. Szerelési napló (technológiai szerelési munkák esetén).  

Kontrolling  



 

170  

  

A munkák megvalósításának összhangban kell lennie a Műszaki előírásokkal / Megrendelői 
követelményekkel és az érvényes szabványokkal. A monitoring és jelentéstételi munkát a az 
érvényben levő BKK Zrt. Projekt Szervezeti és Működési Kézikönyve határozzák meg.  

A projekt előrehaladását a Vállalkozónak kontrolling szempontból is folyamatosan figyelemmel kell 
kísérnie a megvalósítás és az átvételi eljárás során, ahogy ezt a Szerződés előírja.   

A monitoring módszerek az alábbiak:  

1. Megfigyelés  

2. A Mérnök és a Vállalkozó általi mintavétel  

3. Vizsgálat  

4. Értékelés  

5. A Megrendelő által meghatározott formátumban alkalmazott nyomonkövető program 
alkalmazása és ezzel történő haladásjelentés készítése  

A Mérnök a projekt megvalósítása során bármikor jogosult olyan tevékenységet kezdeményezni, 

illetve végezni, amely a munkák megfigyelésével (monitoring) van kapcsolatban, hogy biztosítsa a 
Szerződés végrehajtását és a projekt megfelelő minőségben való befejezését. A vonatkozó 
szabványok és ajánlások a Műszaki Előírás 4. fejezetében találhatók.  

A Vállalkozó köteles ebben a tevékenységében támogatni a Mérnököt, bemutatni a megfelelő 
tanúsítványokat a felhasznált anyagokra vonatkozóan.  

A betakarandó munkarészeket be kell mutatni a Mérnöknek és ellenőriztetni kell vele mennyiségi 
és minőségi szempontból egyaránt. A Vállalkozónak időben tájékoztatnia kell a Mérnököt a 
szükséges monitoring feladatok elvégzéséről. Az ellenőrzéssel kapcsolatos adatokat be kell 
jegyezni az építési naplóba.   

A Vállalkozónak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles építési naplót 
vezetni, az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítésével, fenntartásával, a szükséges 
oktatásokkal együtt.   

Ha a hatályos jogszabályok másképp nem rendelkeznek, a munkaterület átadásának 
napjára a Vállalkozónak maradéktalanul meg kell teremtenie az elektronikus építési napló 
folyamatos vezetéséhez szükséges körülményeket, ezeket a Vállalkozónak az 
alvállalkozóitól is meg kell követelnie. Az elektronikus építési napló megnyitásához és 
vezetéséhez tartozó összes költség a Vállalkozót terheli.  

Projekt dokumentálás  

Az építési napló vezetésén kívül a Vállalkozónak folyamatos összefoglaló, jelentéseket kell 
készítenie a munkavégzésről. A jelentéseket a heti rendszeres kooperációk előtt minimum két 
nappal a Megrendelő és a Mérnök részére el kell küldenie. A jelentéseknek a Mérnökkel 

egyeztetett formában kell készülniük, a Vállalkozónak a jelentésekben az alábbiakra kell kitérnie:  

1. jelentés elkészítése előtti héten végzett munkák  

2. jelentés elkészítését követő két hétben tervezett munkák  

3. Vállalkozói érdekkörben végzett tervezések és engedélyeztetések, (szak)hatósági 
hozzájárulások előrehaladása  

4. beszerzés alatt lévő főbb anyagok, gyártás alatt lévő berendezések  

5. egyes munkafolyamatok alvállalkozásba adásának állása  

6. megvalósításhoz tartozó jövőbeni kockázatok elemzése  
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A Vállalkozónak szükség esetén bármely munkafolyamatáról részletes, írásbeli tájékoztatást kell 
adnia a megrendelőnek, illetve a Mérnöknek.  

A Megrendelő iránymutatásai szerint (tartalom, terjedelem, stb.) a Vállalkozónak újságcikk, és 
egyéb közönségkommunikáció céljára alkalmas dokumentumot kell készítenie munkájáról, az erre 
vonatkozó felhívást követő öt, illetve tíz munkanapon belül (a körülményektől függően). A 
Vállalkozó ezen dokumentumok esetében lemond mindennemű szerzői jogáról, a felhasználási 
jog kizárólag a Megrendelőt illeti.  

A Vállalkozónak az építkezés legfőbb és leglátványosabb mozzanatairól (úgymint munkakezdés, 
vágánybontások, elkészült állapot stb.), valamint legfeljebb három hónaponként egyszer 
professzionális fényképésszel készített képeket kell készítenie. Az elkészült képeknek 
alkalmasnak kell lenniük magas minőségű referenciaanyag készítésére és 
közönségkommunikációra. A Vállalkozónak a fényképek esetében is le kell mondania 
mindennemű szerzői jogáról, a kapcsolódó felhasználási jog kizárólag a Megrendelőt illeti. A 

Vállalkozói Átadás-átvételi értesítés után, legkésőbb 28 napon belül a Vállalkozónak át kell adni a 
Megrendelő számára a teljes projekt dokumentációt, a .  

A végleges tartalomjegyzéket a Megrendelővel kellő időben egyeztetni kell és a Minőségbiztosítási 
rendszerben kell összefoglalni.  

Egy további példányt a Vállalkozó köteles ezeket az Átadás-átvételi Igazolás aláírása után 10 évig 
megőrizni.  

3.3  BÁZISÜTEMTERV ÉS FELÜLVIZSGÁLT ÜTEMTERVEK  

Bázisütemterv  

A Vállalkozónak a szerződéskötést követően részletesen ki kell dolgoznia, és a Mérnöknek 
jóváhagyásra be kell nyújtania a 2015. évi Építési Szakasz munkakezdését legalább 15 nappal 

megelőzően egy – a Projektelemnek, az Ajánlatkérési Dokumentációnak, különösen a Műszaki 
Előírásoknak és a Kiviteli Tervnek megfelelő megvalósítására vonatkozó Bázis Ütemtervet 
összhangban a Szerződéses Feltételek 6. fejezetével   

A Bázisütemtervnek az alkalmazott technológiának megfelelő részletezettséggel tartalmaznia kell 
a Beárazott Mennyiség-kimutatás szerinti Tételek alapján az elvégzendő munka mennyiségének 

és a felhasználandó erőforrásnak, és az azok kivitelezéséhez szükséges közlekedési, logisztikai 
és hatósági intézkedéseknek az adatait és alkalmasnak kell lennie a százalékos készültség 
bemutatására. Az Ütemterv napi bontású legyen és MS Project által szerkeszthető formátumban 
készüljön.  

Felülvizsgált Ütemtervek  

A Vállalkozónak a tényleges előrehaladásnak megfelelően felül kell vizsgálnia a Bázisütemtervben 

szereplő munkák tárgyévi megvalósított és tervezett előrehaladását, és havonta – az Előrehaladási 
Jelentés mellékleteként – a Mérnöknek jóváhagyásra be kell nyújtania a Felülvizsgált Ütemtervét. 
A Felülvizsgált Ütemterv szöveges melléklete tételesen tartalmazza azokat a munkákat, 
amelyekben Vállalkozó előrehaladása elmarad a Bázisütemtervben, vagy a megelőző, Mérnök 
által jóváhagyott Felülvizsgált Ütemtervben szereplő ütemtől, és minden egyes ilyen munkára 
vonatkozóan bemutatja azokat az intézkedéseket, amelyeket a Vállalkozó a lemaradás 

felszámolása érdekében tervez, illetve a Megrendelőtől, Mérnöktől, vagy Üzemeltetőtől vár.   

Amennyiben a Mérnök úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó előrehaladása nem felel meg az érvényben 
lévő, jóváhagyott Bázisütemtervnek, vagy Felülvizsgált Ütemtervnek, utasíthatja a Vállalkozót egy 
újabb Felülvizsgált Ütemterv kidolgozására a Szerződéses Feltételek 6.7 pontja szerint.  

A Mérnök a Felülvizsgált Ütemtervet:  
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• jóváhagyja, amennyiben az abban foglalt, tervezett intézkedések biztosítják a érvényes, 
jóváhagyott (kötbérterhes, ha vannak) határidők, és a mérföldkövek ezeknek megfelelő  

teljesítését;  

• javaslatával együtt a Megbízóhoz továbbítja, amennyiben a Vállalkozó által korábban 
benyújtott dokumentumok, és/vagy a Szerződéses Feltételek alapján úgy ítéli meg, hogy a 
jóváhagyott kötbérterhes határidők, és a mérföldkövek ezeknek megfelelő módosítása 
megalapozott és ésszerű;  

• elutasítja, vagy kijavításra visszaadja a Vállalkozónak, amennyiben az tartalmában nem 
felel meg a jelen pontban, vagy a Vállalkozói Szerződésben előírtaknak.   
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4  SZABVÁNYOK ÉS ELŐÍRÁSOK  

4.1  ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK   

Vállalkozónak általános értelemben be kell tartania minden hatályos szabványt (MSZ EN, MSZ 

ETS, MSZ ISO, MSZ IEC, MSZ ISO/IEC), elő-szabványt (MSZ ENV, MSZ I-ETS), előírást, műszaki 
irányelvet, utasítást. Minden felszerelés, berendezés, alkatrész és anyag tenderezése vagy 
beszerzése és minden munka teljesítése és vizsgálata úgy történjen, hogy megfeleljen a 
Dokumentáció előírásainak (Műszaki Előírás), a Szabványoknak, a vonatkozó hivatalos 
rendelkezéseknek, műszaki irányelveknek és a BKV Utasításainak.   

Abban az esetben, ha a nevezett szabványok vagy rendelkezések különböző minőségű (szintű) 
szabványokat specifikálnak vagy választási lehetőséget nyújtanak, azt az előírást kell figyelembe 
venni, amelyik a magasabb minőségi szintű szabványnak felel meg.   

A Vállalkozónak figyelembe kell vennie – amennyiben a műszaki előírások kifejezetten másképp 
nem rendelkeznek – a munkára, anyagokra, berendezésekre és alkatrészekre vonatkozó 
szabványok, a márkanevekre vagy katalógus számokra vonatkozó hivatkozások, melyeket jelen 

Műszaki Előírásban vagy az árazatlan költségvetésben vagy a kiviteli tervekben megjelöltek, nem 
tekinthetők korlátozónak.   

Az Ajánlattevő ajánlatában megadhat alternatív szabványokat, márkaneveket és/vagy katalógus 
számokat, feltéve, hogy bizonyítani tudja a Megrendelőnek, hogy az alternatívák egyenértékűek 
azzal, amit a műszaki előírások megjelöltek.   

Amennyiben az adott projektre /műszaki megoldásokra/ nincsenek Magyar Nemzeti Szabványok, 

az Ajánlattevő a következő szabványokat kérheti alkalmazni a munkák tervezése és 
megvalósítása során:   

1. CEN/EN  European Norm (Európai Norma)  

2. ISO International Organisation of Standardisation (Nemzetközi Szabványügyi 

Szervezet)  

3. UIC Union Internationale des Chemins de Fer  

4. DIN Deutsche Industrie Norm  

Egy országnak vagy területnek léteznek nemzeti szabványai és kódjai és léteznek szabványok 
vagy kódok amelyek biztosítják az egyenértékűséget akkor ezek elfogadhatók, feltéve, hogy 
azokat a Megrendelő jóváhagyja.   

A szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy 
azzal egyenértékű” kifejezés a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja 

esetén mindenkor a szabvány, műszaki engedély, műszaki előírás, műszaki ajánlás mellett 
értendő, akkor is ha jelen Műszaki Előírásban külön nem került feltüntetésre.  

E szerint ezekben az esetekben nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az 
alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki 
leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő 

ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt 
megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott 
követelményeknek. A felsorolt szabványokat tájékoztató jelleggel adtuk meg.  

4.2  FONTOSABB MAGYAR TÖRVÉNYEK, RENDELETEK ÉS UTASÍTÁSOK  

A felsorolás nem teljes körű! Magyar 

törvények  
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1. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  

2. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól  

3. 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai 
kamaráiról  

4. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról  

5. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  

6. 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről  

7. 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról  

8. 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről  

Fontosabb rendeletek  

1. 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól és 20/1984 
(XII.21.) KM az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről   

2. 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet. az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról  

3. 289/2012 (X. 11.) Korm. Rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági eljárásának 
részletes szabályairól.  

4. 17/1993 (VII.1.) KHVM rendelet Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági 
követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról  

5. 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről  

6. 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. sz. melléklete: Országos Vasúti Szabályzat.  

7. 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek 

megfelelőségi igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának 
részletes szabályairól  

8. 76/2011 (XII.21.) NFM rendelet a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és 
műszaki feltételeiről  

9. 93/2012 (V.10.) Kormányrendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és 
megszüntetésének engedélyezéséről  

10. 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról  

11. 313/2012 (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról  

12. 432/2012 (XII.29.) Korm. rendelet a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, 
közutak, közterületek kijelöléséről  

13. 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet, a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, 

a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági 
engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról.  

14. 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről  

15. 34/2008/07.15 Fővárosi Közgyűlési Rendelet  
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16. 191/2009 (IX. 15) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről  

17. 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről  

18. 4/2011 (I.28.) Korm. rend a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről. Egyéb utasítások, tájékoztatók  

1. Az érvényben lévő F1 – F2 számú, „Jelzési és Forgalmi Utasítás a közúti vasutak számára” 
című utasítás vonatkozó előírásai.  

2. „Feltétfüzet közúti vasutak forgalomirányításához szükséges biztonságtechnikai elemek és 
berendezések számára BKV-VILL-1.04” című dokumentum kötelező előírásai.  

3. „BKV Zrt. Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások” (Sárga 
könyv) és abban felsorolt szabványok és vállalati technológiai utasítások.  

4.2.1  Magyar Nemzeti Szabványok (MSZ)  

A Magyar Nemzeti Szabványok az alábbi címen szerezhetők be:  

Magyar Nemzeti Szabványok  MSZT Szabványbolt  1082 Budapest, 
   

Horváth Mihály tér 1.  

4.2.4  BKV Zrt. szabályzatai, előírásai  

ABKV Zrt. belső utasításait, előírásait és szabályzatait a következő címen lehet beszerezni:  

Szabályzatok és utasítások:  

BKV Zrt. 1072 Budapest Akácfa utca 15.  

A „Közúti vasúti pályaépítési és fenntartási műszaki adatok és előírások” jóváhagyta IV- 

499/3/1999. sz. alatt a Közlekedési Felügyelet  

Villamos Infrastruktúra Főmérnök Budapest, 

1106 Fehér út 1/b.   

VJSZ Irodaépület III. emelet 340.  

Az Ajánlatkérő a szerződéskötéssel egy időben a fenti szabályzatokat, utasításokat átadja.  
Ajánlatkérő az ajánlatkérési időszakban, jegyzőkönyv felvétele mellett betekintést nyújt az 
Ajánlattevőknek.  

4.2.5  Útügyi Műszaki Előírások  

Az országos közutakra vonatkozóan kötelező érvényű.  

Terjeszti a Magyar Útügyi Társaság  Telefon:    (1) 315 0322, (1) 336 0230,   

(1)3360231  

Telefax: (1) 316 1077  

E-mail: office@maut.hu  

Web: www.maut.hu  
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Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 177.   

Ügyfélszolgálati iroda: 1024 Budapest, Petrezselyem u. 15-19.    

4.2.6  Törvények, szabványok, rendeletek betartása  

A kivitelezés során be kell tartani a terveken szereplő szabványokat akkor is, ha azokat már 
visszavonták, mivel a tervek a készítéskor érvényben levő szabványok szerint lettek jóváhagyva. 

Be kell tartani továbbá a BKV Zrt. érvényben levő belső előírásait és utasításait is. Valamennyi 
kivitelezői szakágnak kötelessége a BKV Zrt. illetékes szakmai szervezetétől beszerezni az 
érvényben levő előírásokat és utasításokat.   
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1  számú melléklet: Alaptervek (Kiviteli tervek)  

Az egyes kiviteli tervlapok jegyzékét a Kiviteli tervkötetekben szereplő terv-és iratjegyzékek 
tartalmazzák:  

A tervkötetek jegyzéke:  

  

Vágányépítés (01 kötet)   2014. október hó   

Budafok kocsiszín külső tér    

Terv és iratjegyzék  
EGY-01-13-I001-Ti01  

2014. október hó  

Tervezői nyilatkozat  

EGY-01-13-I002-

Te01  2014. október hó  

Műszaki leírás  

EGY-01-13-I003-

Mu01  2014. október hó  

Helyszínrajz  

EGY-01-13-R001-

He01  2014. október hó  

Jobb vágány hossz-szelvény  

EGY-01-13-R011-

Ho01  2014. október hó  

Bal vágány hossz-szelvény  

EGY-01-13-R012-

Ho01  2014. október hó  

Mintakeresztszelvények  

EGY-01-13-R021-

Mk01  2014. október hó  

Felépítményi részletrajzok  

EGY-01-13-R031-

Fr01  2014. október hó  

Keresztszelvények  

EGY-01-13-

R041Ksz-01  2014. október hó  

Kitűzési terv  

EGY-01-13-R051-

Kt01  2014. október hó  

Sínkiosztási és hegesztési terv  

EGY-01-13-R061-

Sk01  2014. október hó  

Budafok kocsiszín belső tér    

Terv és iratjegyzék  
EGY-01-13-I001-Ti02  

2014. október hó  

Tervezői nyilatkozat  

EGY-01-13-I002-

Te02  2014. október hó   

Műszaki leírás  

EGY-01-13-I003-

Mu02  2014. október hó  

Helyszínrajz  

EGY-01-13-R001-

He02  2014. október hó  

Hossz-szelvény (Líra vágány)  

EGY-01-13-R011-

Ho02  2014. október hó  

Hossz-szelvény (IV. vágány)  

EGY-01-13-R012-

Ho02  2014. október hó  

Hossz-szelvény (XII. vágány)  

EGY-01-13-R013-

Ho02  2014. október hó  

Hossz-szelvény (XVII. vágány)  

EGY-01-13-R014-

Ho02  2014. október hó  

Mintakeresztszelvények  

EGY-01-13-R021-

Mk02  2014. október hó  
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Felépítményi részletrajzok I.  

EGY-01-13-R031-

Fr02  2014. október hó  

Felépítményi részletrajzok II.  

EGY-01-13-R032-

Fr02  2014. október hó  

Egyedi alátétlemez terve  

EGY-01-13-R033-

Ea02  2014. október hó  

Kitűzési terv I.  

EGY-01-13-R051-

Kt02  2014. október hó  

Kitűzési terv II.  

EGY-01-13-R052-

Kt02  2014. október hó  

Sínkiosztási és hegesztési terv  

EGY-01-13-R061-

Sk02  2014. október hó  

Vágány víztelenítés terv I.  

EGY-01-13-

R081Vgv-02  2014. október hó  

Vágány víztelenítés terv II.  

EGY-01-13-

R082Vgv-02  2014. október hó  

      

Felsővezeték (02 kötet)  
 2015.április5.április 

hó  

Budafok kocsiszín külsőtér    

Terv és iratjegyzék  
01-02-13-I-001/M02- 
EGY  2014.október hó  

Tervezői nyilatkozat  
01-02-13-I-002/M02- 
EGY   2014.október hó  

Műszaki leírás  
01-02-13-I-003/M02- 
EGY  2014.október hó  

Bontási helyszínrajz   

01-02-13-R-
001/M01- 
EGY  2014.október hó  

Építési helyszínrajz   

01-02-13-R- 
002/M032-EGY  

20154.október április 

hó  

Keresztszelvény rajz  

01-02-13-R-
003/M02- 
EGY  2014.október hó  

Budafok kocsiszín belsőtér    

Terv és iratjegyzék  
01-02-13-I-101/M02- 
EGY  2014.október hó  

Tervezői nyilatkozat  
01-02-13-I-102/M02- 
EGY  2014.október hó  

Műszaki leírás  
01-02-13-I-103/M02- 
EGY  2014.október hó  

Bontási helyszínrajz   

01-02-13-R-
101/M01- 
EGY  2014.október hó  

Építési helyszínrajz   

01-02-13-R- 
102/M032-EGY  

2015.április4.október 

hó  

Keresztszelvény rajz I.  

01-02-13-R-
103/M02- 
EGY  2014.október hó  

Keresztszelvény rajz II.  

01-02-13-R-
104/M02- 
EGY  2014.október hó  
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BKV Egyenáram (03. kötet)    2014. október hó  

Budafok kocsiszín külsőtér      

Terv és iratjegyzék   
01-03-13-I-001/M05- 
EGY  2014.10.31  

Tervezői nyilatkozat  
01-03-13-I-002/M05- 
EGY  2014.10.31  

Műszaki leírás  
01-03-13-I003/M05- 
EGY  2014.10.31  

Helyszínrajz  

01-03-13-R-
001/M05- 
EGY  2014.10.31  

Kapcsolási rajz  

01-03-13-R-
002/M05- 
EGY  2014.10.31  

Metszeti rajz  

01-03-13-R-
003/M02- 
EGY  2014.10.31  

  
     

BKV Egyenáram (03. kötet)    2014. november hó  

Budafok kocsiszín belsőtér      

Terv és iratjegyzék   
01-03-13-I-101/M06- 
EGY  2014.11.27  

Tervezői nyilatkozat  
01-03-13-I-102/M06- 
EGY  2014.11.27  

Műszaki leírás  
01-03-13-I-103/M05- 
EGY  2014.11.27  

Helyszínrajz  
01-03-13-R-101/M05- 
EGY  2014.10.31  

Kapcsolási rajz  
01-03-13-R-102/M06- 
EGY  2014.11.27  

Metszeti rajz  
01-03-13-R-103/M03- 
EGY  2014.10.31  

Pozitív kábelszakaszolók elrendezése  
01-03-13-R-104/M05- 
EGY  2014.11.27  

600 V-os helyiség elrendezési rajz  
01-03-13-R-105/M06- 
EGY  2014.11.27  

Felsővezeték vészlekapcsolók nyomvonal rajza I.  
01-03-13-R-106/M05- 
EGY  2014.11.27  

Felsővezeték vészlekapcsolók nyomvonal rajza II.  
01-03-13-R-107/M05- 
EGY  2014.11.27  

Felsővezeték vészlekapcsolók nyomvonal rajza III.  
01-03-13-R-108/M05- 
EGY  2014.11. 27  

Kocsiszíni 600 V-os helyiség elvi egyvonalas rajza  
01-03-13-R-109/M05- 
EGY  2014. 12.  

     

Áramvisszavezetés (04 kötet)    2014. október hó  

Budafok kocsiszín külsőtér      

Terv és iratjegyzék   
01-04-13-I-001/M05- 
EGY  2014.11.  

Tervezői nyilatkozat  
01-04-13-I-002/M05- 
EGY  2014.11.  
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Műszaki leírás  
01-04-13-I-003/M5- 
EGY  2014.11.  

Építési helyszínrajz  

01-04-13-R-
001/M04- 
EGY  2014.10.31.  

Keresztmetszeti rajz  

01-04-13-R-
002/M02- 
EGY  2014.10.31  

     

Áramvisszavezetés (04 kötet)    2014. október hó  

Budafok kocsiszín belsőtér      

Terv és iratjegyzék   
01-04-13-I-101/M05- 
EGY  2014.11.  

Tervezői nyilatkozat  
01-04-13-I-102/M05- 
EGY  2014.11.  

Műszaki leírás  
01-04-13-I-103/M05- 
EGY  2014.11.  

Helyszínrajz  

01-04-13-R-
101/M04- 
EGY  2014.10.31  

Keresztmetszeti rajz  

01-04-13-R-
102/M02- 
EGY  2014.10.31  

Csarnok épület  

01-04-13-R-
103/M04- 
EGY  2014.10.31  

     

Váltóállítás és jelzőberendezés (05 kötet)    2014. október hó  

Budafok kocsiszín belső tér      

Terv és iratjegyzék  01-05-13-I-101-EGY  2014.10  

Tervezői nyilatkozat  01-05-13-I-102-EGY  2014.10  

Műszaki leírás  01-05-13-I-103-EGY  2014.10  

Váltófűtés kitűzési terv  01-05-13-R-101-EGY  2014.10.  

Alépítményterv  01-05-13-R-102-EGY  2014.10.  

Alépítményterv  01-05-13-R-103-EGY  2014.10.  

     

Budafok kocsiszín külső tér      

Terv és iratjegyzék  
01-05-13-I-001-M01- 
EGY  2014.10  

Tervezői nyilatkozat  01-05-13-I-002-EGY  2014.10  

Műszaki leírás  
01-05-13-I-003-M01- 
EGY  2014.10  

Kábeljegyzék  01-05-13-I-004-EGY  2014.10  

Bontási terv  01-05-13-R-001-EGY  2014.10  

Váltóállítás és jelzőberendezés kitűzési terv  01-05-13-R-002-EGY  2014.10  

Menetterv I.  01-05-13-R-003-EGY  2014.10  

Menetterv II.  01-05-13-R-004-EGY  2014.10  



 

  

181  

  

Váltóállító és menetkérő nyomógombok  01-05-13-R-005-EGY  2014.10  

Váltóállítás-jelzőberendezés  Váltófűtés    

alépítményterv 1   01-05-13-R-006-EGY  2014.10  

Váltóállítás-jelzőberendezés  Váltófűtés    

alépítményterv 2   01-05-13-R-007-EGY  2014.10  

Váltóállítás-jelzőberendezés  Váltófűtés    

alépítményterv 3   01-05-13-R-008-EGY  2014.10  

Váltófűtés kitűzési terv   01-05-13-R-009-EGY  2014.10  

     

Járműkarbantartási technológia (06 kötet)    2014. április hó  

Terv és íratjegyzék  
01ENG-06-13-I101- 
M03-EGY  2014.11. hó03.06  

Tervezői nyilatkozat  
01-ENG-06-13-I102- 
M01-EGY  2014.11. hó03.04  

Műszaki leírás  
01-ENG-06-13-I103- 
M03-EGY  2014.1104. hó  

Helyszínrajz  
01ENG-06-13-R-101- 
M03-EGY  2014.1104. hó  

Helyszínrajz földszint  
01ENG-06-13-R-102- 
M03-EGY  2014.04. hó  

Helyszínrajz I. emelet  
01-ENG-06-13-R- 
103-M03-EGY  2014.1104. hó  

Keresztszelvény  
01-ENG-06-13-R- 
104-M02-EGY  2014.11.hó03.04  

     

Távközlés - Alépítmény hálózat (7.1 kötet)   2014.március hó   

Terv és iratjegyzék  07.1-25-I-101/EGY  2014.03.06  

Tervezői nyilatkozat  07.1-25-I-102/EGY  2014.07.30  

Műszaki leírás  07.1-25-I-103/EGY  2014.03.06  

Helyszínrajz 1.  07.1-25-R-101/EGY  2014.03.06  

Helyszínrajz 2.  07.1-25-R-102/EGY  2014.03.06  

Mintakeresztszelvény  07.1-25-R-103/EGY  2014.03.06  

Távközlés - TraffiCom (7.2 kötet)      

Terv és iratjegyzék  07.2-25-I-101/EGY  2014.03.06  

Tervezői nyilatkozat  07.2-25-I-102/EGY  2014.03.06  

Műszaki leírás  07.2-25-I-103/EGY  2014.03.06  

Jegyzőkönyvek    2014.03.06  

Áttekintő rajz  07.2-25-R-101/EGY  2014.03.06  

Helyszínrajz 1.  07.2-25-R-102/EGY  2014.03.06  

Helyszínrajz 2.  07.2-25-R-103/EGY  2014.03.06  

Helyszínrajz 3.  07.2-25-R-104/EGY  2014.03.06  

Helyszínrajz 4.  07.2-25-R-105/EGY  2014.03.06  

Helyszínrajz 5.  07.2-25-R-106/EGY  2014.03.06  

Rézhálózat elvi rajz  
07.2-25-R-107/EGY  2014.03.06  
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Vágánykeresztezések  
07.2-25-R-108/EGY  2014.03.06  

Ingatlan nyilvántartási helyszínrajz 1.  
07.2-25-R-109/EGY  2014.03.06  

Ingatlan nyilvántartási helyszínrajz 2.  
07.2-25-R-110/EGY  2014.03.06  

Épületen belüli optikai kábelvezetés rajza  
07.2-25-R-111/EGY  2014.03.06  

     

Távközlés – Magyar Telekom (7.3 kötet)    20144. március hó  

Terv és iratjegyzék  07.3-25-I-101/EGY  2014.03.06  

Műszaki leírás  07.3-25-I-103/EGY  2014.02  

Kötéslapok    2014.02  

Fővárosi tulajdonosi    2014.02  

Engedélyek    2014.02  

Aknalapok    2014.02  

NMHH_1014.11.17    2014.02  

Áttekintő rajz  07.3-25-R-101/EGY  2014.02  

Forgalmi u. kiváltás helyszínrajza  07.03-25-R-102/EGY  2014.02  

Fehérvári úti kiváltás helyszínrajza  07.03-25-R-103/EGY  2014.02  

Elvi rajz 1. (Forgalmi u.)  07.03-25-R-104/EGY  2014.02  

Elvi rajz 2. (Fehérvári út)  07.03-25-R-105/EGY  2014.02  

Behúzási rajz 1.  07.03-25-R-106/EGY  2014.02  

Behúzási rajz 2.  07.03-25-R-107/EGY  2014.02  

Behúzási rajz 3.  07.03-25-R-108/EGY  2014.02  

Behúzási rajz 4.  07.03-25-R-109/EGY  2014.02  

Behúzási rajz 5.  07.03-25-R-110/EGY  2014.02  

Behúzási rajz 6.  07.03-25-R-111/EGY  2014.02  

Behúzási rajz 7.  07.03-25-R-112/EGY  2014.02  

Metszet rajz 1.  07.03-25-R-113/EGY  2014.02  

Metszet rajz 2.  07.03-25-R-114/EGY  2014.02  

Metszet rajz 3.  07.03-25-R-115/EGY  2014.02  

  
  

  

Távközlés - WiFi hálózat átépítése (7.4 kötet)  

  2014.szeptember 

hó2014.  

Terv és iratjegyzék  01.07.4-25-I-001/EGY  2014.03.04  

Tervezői nyilatkozat  01.07.4-25-I-002/EGY  2014. 09. 30  

Műszaki leírás  01.07.4-25-I-003/EGY  2014.03.04  

Szerelési utasítás  01.07.4-25-I-004/EGY  2014.03.04  

WiFi lefedettségi terv  
01.07.4-25-I-005- 
/EGY  

2014.03.04  

Biztonsági és egészségvédelmi terv  01.07.4-25-I-006/EGY  2014. 09. 30  
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Budafok WIFi Bontási terv I. csarnok  
101.07.4-25-R- 
001/EGY  

2014. 09. 30  

Budafok WIFi Bontási terv II. és III. csarnok.  
101.07.4-25-R- 
002/EGY  

2014. 09. 30  

Budafok WIFi  AP elhelyezési  terv  
101.07.4-25-R- 
003/EGY  

2014. 09. 30  

Optikai hálózat kialakítása  
101.07.4-25-R- 
004/EGY  

2014. 09. 30  

Távközlés - NOVOTRON hálózat átépítése (7.5 kötet)   2014. március hó  

Terv és iratjegyzék  07.5-25-I-101/EGY  2014.03.06  

Tervezői nyilatkozat  07.5-25-I-102/EGY  2014.03.06  

Műszaki leírás  07.5-25-I-103/EGY  2014.03.06  

Átnézeti helyszínrajz  07.5-25-R-101/EGY  2014.03.06  

Építési helyszínrajz  07.5-25-R-102/EGY  2014.03.06  

Elvi rajz 1.  07.5-25-R-103/EGY  2014.03.06  

Elvi rajz 2.  07.5-26-R-104/EGY  2014.03.06  

Vágánykeresztezések  
07.5-25-R-105/EGY  2014.03.06  

Ingatlan nyilvántartási helyszínrajz  
07.5-25-R-106/EGY  2014.03.06  

    

  

Távközlés – Antenna Hungári Zrt. – Invitel Zrt. közös hálózata (7.6  

kötet)   2014.március hó  

Terv és iratjegyzék  07.6-25-I-101/EGY  2014.03.06  

Tervezői nyilatkozat  07.6-25-I-102/EGY  2014.03.04  

Műszaki leírás  07.6-25-I-103/EGY  2014.03.06  

Jegyzőkönyvek  07.6-25-I-104/EGY  2014.03.06  

Mennyiség kimutatás  07.6-25-I-105/EGY  2014.03.06  

Átnézeti helyszínrajz  07.6-25-R-101/EGY  2014.03.06  

Behúzási helyszínrajz  07.6-25-R-102/EGY  2014.03.06  

Kábel elvi rajz  07.6-25-R-103/EGY  2014.03.06  

  

Épületvillamosság (8.1 kötet)   2014. december 09.  

Előlap  01.08.1-24-I-01-M01  2014.10.31.  

Terv- és iratjegyzék  01.08.1-24-I-02-M02  2014.12.09.  

Műszaki leírás  01.08.1-24-I-03-M01  2014.10.31.  

Tervezői nyilatkozat  01.08.1-24-I-04-M01  2014.10.31.  

Árazatlan mennyiség kiírás  01.08.1-24-I-05-M01  2014.10.31.  

Reteszköri PLC I/O lista  01.08.1-24-I-06-M01  2014.10.31.  

Kábelméretezés  01.08.1-24-I-07-M02  2014.12.09.  

Robbanásveszélyes helyiségek zóna besorolása  01.08.1-24-I-08-01-M01  2014.10.31.  

Járműcsarnok földelési terve  01.08.1-24-R-001-M02  2014.12.09.  

Járműcsarnok villámvédelmi terve  01.08.1-24-R-002-M01  2014.10.31.  
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Robbanásveszélyes terek „RB” jelű 0,4 kV-os 

elosztójának egyvonalas kapcsolási rajza   
01.08.1-24-R-021-M01  2014.10.31.  

Robbanásveszélyes terek „RB” jelű 0,4 kV-os 

elosztójának áramút rajza    
01.08.1-24-R-022-M01  2014.10.31.  

Robbanásveszélyes terek „RB” jelű 0,4 kV-os 

elosztójának belső elrendezési és homlokképi 

rajza   

01.08.1-24-R-023-M01  2014.10.31.  

Robbanásveszélyes terek világítási rajza    01.08.1-24-R-024-M01  2014.10.31.  

Földszint villamos installáció terve 1.7   01.08.1-24-R-030-M02  2014.12.09.  

Földszint villamos installáció terve 2.7   01.08.1-24-R-031-M02  2014.12.09.  

Földszint villamos installáció terve 3.7   01.08.1-24-R-032-M02  2014.12.09.  

Földszint villamos installáció terve 4.7   01.08.1-24-R-033-M02  2014.12.09.  

Földszint villamos installáció terve 5.7   01.08.1-24-R-034-M02  2014.12.09.  

Földszint villamos installáció terve 6.7   01.08.1-24-R-035-M02  2014.12.09.  

Földszint villamos installáció terve 7.7   01.08.1-24-R-036-M02  2014.12.09.  

1. emelet villamos installáció terve 1.4   01.08.1-24-R-037-M02  2014.12.09.  

1. emelet villamos installáció terve 2.4   01.08.1-24-R-038-M02  2014.12.09.  

1. emelet villamos installáció terve 3.4  01.08.1-24-R-039-M02  2014.12.09.  

1. emelet villamos installáció terve 4.4   01.08.1-24-R-040-M02  2014.12.09.  

2. emelet villamos installáció terve 1.2   01.08.1-24-R-041-M02  2014.12.09.  

2. emelet villamos installáció terve 2.2   01.08.1-24-R-042-M02  2014.12.09.  

Tető villamos installáció terve 1.3    01.08.1-24-R-043-M01  2014.10.31.  

Tető villamos installáció terve 2.3    01.08.1-24-R-044-M01  2014.10.31.  

Tető villamos installáció terve 3.3    01.08.1-24-R-045-M01  2014.10.31.  

III. Csarnok villamos installáció terve   01.08.1-24-R-046-M01  2014.10.31.  

Földszint kábeltartó szerkezetek terve   01.08.1-24-R-050-M01  2014.10.31.  

1. emelet kábeltartó szerkezetek terve 1.2    01.08.1-24-R-051-M01  2014.10.31.  

1. emelet kábeltartó szerkezetek terve 2.2    01.08.1-24-R-052-M01  2014.10.31.  

2. emelet kábeltartó szerkezetek terve   01.08.1-24-R-053-M01  2014.10.31.  

Tető kábeltartó szerkezetek terve    01.08.1-24-R-054-M01  2014.10.31.  

III. Csarnok kábeltartó szerkezetek terve  01.08.1-24-R-055-M01  2014.10.31.  

Földszint reteszköri elemek terve    01.08.1-24-R-061-M01  2014.10.31.  

III. csarnok reteszköri elemek terve    01.08.1-24-R-062-M01  2014.10.31.  

1. emelet reteszköri elemek terve    01.08.1-24-R-063-M01  2014.10.31.  

Erősáramú fővezeték összefüggési terv  01.08.1-24-R-100-M02  2014.12.09.  

FE jelű főelosztó terve  01.08.1-24-R-101-M02  2014.12.09.  

CSE jelű főelosztó terve  01.08.1-24-R-102-M02  2014.12.09.  

SZM jelű szünetmentes elosztó terve  01.08.1-24-R-103-M01  2014.10.31.  

VE1 jelű elosztó terve  01.08.1-24-R-104-M01  2014.10.31.  

VE2 jelű elosztó terve  01.08.1-24-R-105-M01  2014.10.31.  

VE3 jelű elosztó terve  01.08.1-24-R-106-M02  2014.12.09.  



 

  

185  

  

VE4 jelű elosztó terve  01.08.1-24-R-107-M01  2014.10.31.  

Fejépületi műhely elosztók terve  01.08.1-24-R-108-M01  2014.10.31.  

Csarnok műhely elosztók terve  01.08.1-24-R-109-M01  2014.10.31.  

HKE jelű hőközpont elosztó terve  01.08.1-24-R-110-M02  2014.12.09.  

TKE jelű telefonközpont elosztó terve  01.08.1-24-R-111-M02  2014.12.09.  

GHE jelű gépészeti helyiség elosztó terve  01.08.1-24-R-112-M02  2014.12.09.  

III. Csarnok jelű elosztó terve  01.08.1-24-R-113-M01  2014.10.31.  

PLC-1 szekrény terve  01.08.1-24-R-114-M01  2014.10.31.  

PLC-2 szekrény terve  01.08.1-24-R-115-M01  2014.10.31.  

     

Térvilágítás (8.2 kötet)    2014. március hó  

Terv és Iratjegyzék  01.08.2-24-I-100/EGY  2014.03.05  

Tervezői nyilatkozat  01.08.2-24-I-103/EGY  2014.03.05  

Műszaki leírás  01.08.2-24-I-102/EGY  2014.03.05  

Számítási mellékletek  01.08.2-24-I-104/EGY  2014.03.05  

Lámpakiosztás és kábelezés helyszínrajza  01.08.2-24-R-101/EGY  2014.03.05  

Áramköri séma  01.08.2-24-R-102/EGY  2014.03.05  

     

Közvilágítás (8.3 kötet)  
  2014. október hó  

Terv és iratjegyzék  
01-8.3-24-I-101/M00- 
EGY  2014.október.  

Tervezői nyilatkozat  
01-8.3-24-I-102/M00- 
EGY  2014.október.  

Műszaki leírás  
01-8.3-24-I-103/M00- 
EGY  2014.október.  

Számítási melléklet  
01-8.3-24-I-104/M00- 
EGY  2014.október.  

Bontási terv  01.08.3-24-R-101/EGY  2014. október  

Lámpakiosztás és kábelnyomvonal terv  01-8.3-24-R-102-EGY  2014.október.  

Tervezett közvilágítási berendezések  01-8.3-24-R-103-EGY  2014.október.  

Érintésvédelmi terv  01-8.3-24-R-104-EGY  2014.október.  

  
     

Közvilágítás (8.4 kötet) Közlekedés Kft.    2014. augusztus hó  

Terv- és iratjegyzék  4641-E2-KIV-KV-001-00  2014. augusztus 28.  

Tervezői nyilatkozat  4641-E2-KIV-KV-002-00  2014. augusztus 28.  

Műszaki leírás  4641-E2-KIV-KV-003-00  2014. augusztus 28.  

Számítási eredmények  4641-E2-KIV-KV-005-00  2014. augusztus 28.  
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Áttekintő helyszínrajz  4641-E2-KIV-KV-101-00  2014. augusztus 28.  

Felmérési és bontási rajz 01  4641-E2-KIV-KV-102-00  2014. augusztus 28.  

Felmérési és bontási rajz 02  4641-E2-KIV-KV-103-00  2014. augusztus 28.  

Építési helyszínrajz 01  4641-E2-KIV-KV-104-00  2014. augusztus 28.  

Építési helyszínrajz 02  4641-E2-KIV-KV-105-00  2014. augusztus 28.  

Egyvonalas áramút rajz  
4641-E2-KIV-KV-106-00  2014. augusztus 28.  

Életvédelmi rajz  4641-E2-KIV-KV-107-00  2014. augusztus 28.  

Generál helyszínrajz 01  4641-E2-KIV-KV-108-00  2014. augusztus 28.  

Generál helyszínrajz 02  4641-E2-KIV-KV-109-00  2014. augusztus 28.  

U1 metszetrajz  4641-E2-KIV-KV-110-00  2014. augusztus 28.  

U2 metszetrajz  4641-E2-KIV-KV-111-00  2014. augusztus 28.  

U3 metszetrajz  4641-E2-KIV-KV-112-00  2014. augusztus 28.  

U4 metszetrajz  4641-E2-KIV-KV-113-00  2014. augusztus 28.  

Minta keresztszelvény  4641-E2-KIV-KV-114-00  2014. augusztus 28.  

     

Épületgépészet (09 kötet)  
  

2014. október  
december hó  

Terv- és iratjegyzék  01-09-KIP-I001-Ti-04  2014. december 09  

Tervezői nyilatkozat  01-09-KIP-I002-Tny-04  2014. december 09  

Műszaki leírás  01-09-KIP-I003-Mu-04  2014. december 09  

Hőellátás      

Hőellátás – Kapcsolási rajz  
01-09.01-KIP-R100-Kr- 
04  2014. december 09  

Hőellátás – Földszint alaprajz I.  
01-09.01-KIP-R101-Ar- 
04  2014. december 09  

Hőellátás – Földszint alaprajz II.  
01-09.01-KIP-R102-Ar- 
04  2014. december 09  

Hőellátás – 1. emelet alaprajz I.  
01-09.01-KIP-R103-Ar- 
04  2014. december 09  

Hőellátás – 1. emelet alaprajz II.  
01-09.01-KIP-R104-Ar- 
04  2014. december 09  

Hőellátás – 2. emelet alaprajz  
01-09.01-KIP-R105-Ar- 
04  2014. december 09  

Hőellátás – Tető alaprajz I.  
01-09.01-KIP-R106-Ar- 
04  2014. december 09  

Hőellátás – Tető alaprajz II.  
01-09.01-KIP-R107-Ar- 
04  2014. december 09  

Hőellátás – Fejépület függőleges csőterv  
01-09.01-KIP-R108-Cst- 
04  2014. december 09  

Hőellátás – Csarnok függőleges csőterv I.  
01-09.01-KIP-R109-Cst- 
04  2014. december 09  

Hőellátás – Csarnok függőleges csőterv II  
01-09.01-KIP-R110-Cst- 
04  2014. december 09  
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Hőellátás – VRF kapcsolási rajz  
01-09.01-KIP-R111-Kr- 
04  2014. december 09  

Vízellátás, csatornázás      

Vízellátás, csatornázás – Földszint alaprajz I.  
01-09.02-KIP-R101-Ar- 
04  2014. december 09  

Vízellátás, csatornázás – Földszint alaprajz II.  
01-09.02-KIP-R102-Ar- 
04  2014. december 09  

Vízellátás, csatornázás – 1. emelet alaprajz I.  
01-09.02-KIP-R103-Ar- 
04  2014. december 09  

Vízellátás, csatornázás – 1. emelet alaprajz II.  
01-09.02-KIP-R104-Ar- 
04  2014. december 09  

Vízellátás, csatornázás – 2. emelet alaprajz  
01-09.02-KIP-R105-Ar- 
04  2014. december 09  

Vízellátás, csatornázás – Tető alaprajz I.  
01-09.02-KIP-R106-Ar- 
04  2014. december 09  

Vízellátás, csatornázás – Tető alaprajz II.  
01-09.02-KIP-R107-Ar- 
04  2014. december 09  

Vízellátás, csatornázás – Függőleges csőterv I.  
01-09.02-KIP-R108-Cst- 
04  2014. december 09  

Vízellátás, csatornázás – Függőleges csőterv II.  
01-09.02-KIP-R109-Cst- 
04  2014. december 09  

Vízellátás, csatornázás – Esővíz axonometria I.  
01-09.02-KIP-R110-Cst- 
02  

2014. október 17  

Vízellátás, csatornázás – Esővíz axonometria II.  
01-09.02-KIP-R111-Cst- 
02  

2014. október 17  

Vízellátás, csatornázás – Esővíz axonometria III..  
01-09.02-KIP-R112-Cst- 
02  

2014. október 17  

Vízellátás, csatornázás – Esővíz axonometria IV.  
01-09.02-KIP-R113-Cst- 
02  

2014. október 17  

Légtechnika      

Légtechnika – Földszint alaprajz I.  
01-09.03-KIP-R101-Ar- 
04  2014. december 09  

Légtechnika – Földszint alaprajz II.  
01-09.03-KIP-R102-Ar- 
04  2014. december 09  

Légtechnika – 1. emelet alaprajz I.  
01-09.03-KIP-R103-Ar- 
04  2014. december 09  

Légtechnika – 1. emelet alaprajz II.  
01-09.03-KIP-R104-Ar- 
04  2014. december 09  

Légtechnika – 2. emelet alaprajz  
01-09.03-KIP-R105-Ar- 
04  2014. december 09  

Légtechnika – Tető alaprajz I.   
01-09.03-KIP-R106-Ar- 
04  2014. december 09  

Légtechnika – Tető alaprajz II.  
01-09.03-KIP-R107-Ar- 
04  2014. december 09  

Légtechnika – Metszetek  
01-09.03-KIP-R108-Me- 
04  2014. december 09  

Sűrített levegő  
    

Sűrített levegő – Kapcsolási rajz  
01-09.04-KIP-R100-Kr- 
04  2014. december 09  

Sűrített levegő – Földszint alaprajz I.  
01-09.04-KIP-R101-Ar- 
04  2014. december 09  
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Sűrített levegő – Földszint alaprajz II.  
01-09.04-KIP-R102-Ar- 
04  2014. december 09  

Sűrített levegő – 1. emelet alaprajz I.  
01-09.04-KIP-R103-Ar- 
04  2014. december 09  

Sűrített levegő – 1. emelet alaprajz II.  
01-09.04-KIP-R104-Ar- 
04  2014. december 09  

Sűrített levegő  – III. Csarnok és festőkonténer 

alaprajz  

01-09.04-KIP-R105-Ar- 
04  2014. december 09  

Sűrített levegő – Függőleges csőterv  
01-09.04-KIP-R106-Cst- 
04  2014. december 09  

Gázellátás  
    

Gázellátás – Földszint alaprajz I.  
01-09.05-KIP-R-101-Ar- 
04  2014. december 09  

Gázellátás – Földszint alaprajz II.  
01-09.05-KIP-R-102-Ar- 
04  2014. december 09  

Gázellátás – 1. emelet alaprajz I.  
01-09.05-KIP-R-103-Ar- 
04  2014. december 09  

Gázellátás – 1. emelet alaprajz II.  
01-09.05-KIP-R-104-Ar- 
04  2014. december 09  

Gázellátás – 2. emelet alaprajz  
01-09.05-KIP-R-105-Ar- 
04  2014. december 09  

Gázellátás – Tető alaprajz I.  
01-09.05-KIP-R-106-Ar- 
04  2014. december 09  

Gázellátás – Tető alaprajz II.  
01-09.05-KIP-R-107-Ar- 
04  2014. december 09  

Gázellátás – Függőleges csőterv  
01-09.05-KIP-R-108- 
Cst-04  2014. december 09  

Gázellátás – III. Csarnok alaprajz és függőleges 

csőterv  

01-09.05-KIP-R-109-At- 
04  2014. december 09  

  
      

Építészet (12 kötet)  
2015 . április, 2014. 

december hó  

Szöveges munkarész / MŰLEÍRÁS 12 KÖTET 

(Tartalom: Terv és Iratjegyzék;  
  

alapadatok;helyiségkimutatás; 

rétegrendek;tűzvédelem)  
101-12-R-I-001- 
M031/EGY  2015. 04  

Terv és iratjegyzék  

01-02-12-I- 
002/M01-EGY    

Meglévő állapot  

Meglévő állapot helyszínrajz  
101-12-R-M - 
101/M01-EGY  

2014.12.08  

Meglévő állapot látvány  
101-12-R-M-102/  
M01-EGY  

2014.12.08  

III.épület felmérési terve   
101-12-R-M-103/  
M022-EGY  

2015. 04  

Bontási dokumentáció  

Bontási áttekintő helyszínrajz  
101-12-R-B-101/  
M01-EGY  

2014.12.08  

Fotó dokumentáció  
101-12-R-B-102/  
M01-EGY  

2014.12.08  
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III. Csarnok bontási terv  
101-12-R-B-103/  
M01-EGY  

2014.12.08  

Tervezett állapot  

Átnézeti helyszínrajz  
101-12-R-E-100/  
M02-EGY  

2014.12.08  

Tervezett helyszínrajz  101-12-R-E-101/  2014.12.08  

  M02-EGY   

Tervezett áttekintő látvány   101-12-R-E-102/  
M01-EGY  

2014.12.08  

Tervezett új épület fsz alaprajz   101-12-R-E-110.1/  
M032-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület fsz alaprajz   101-12-R-E-110.2/  
M032-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület fsz alaprajz   101-12-R-E-110.3/  
M032-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület 1.em alaprajz   101-12-R-E-111.1/  
M032-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület 1.em alaprajz   101-12-R-E-111.2/  
M032-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület 1.em alaprajz   101-12-R-E-111.3/  
M032-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület 2.em alaprajz   101-12-R-E-112.1/  
M032-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület tetőfelülnézet   101-12-R-E-122/  
M011-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület metszet A-A   101-12-R-E-131/  
M021-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület metszet B-B   101-12-R-E-132/  
M021-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület metszet C-C   101-12-R-E-133/  
M021-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület metszet D-D   101-12-R-E-134/  
M021-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület metszet E-E   101-12-R-E-135/  
M021-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület metszet F-F   101-12-R-E-136/  
M021-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület metszet G-G   101-12-R-E-137/  
M021-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület metszet H-H   101-12-R-E-138/  
M021-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület metszet I-I   101-12-R-E-139/  
M021-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület homlokzat 1   101-12-R-E-151/  
M032-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület homlokzat 2   101-12-R-E-152/  
M032-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület homlokzat 3   101-12-R-E-153/  
M032-EGY  

2015. 04  

Tervezett új épület homlokzat 4   101-12-R-E-154/  
M032-EGY  

2015. 04  

Átépített  III.sz  csarnok 

 alaprajz, homlokzatok  

metszetek,  101-12-R-E-161/  
M01-EGY  

2014.12.08  
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Nyitott tároló szín alaprajz   101-12-R-E-171/  
M01-EGY  

2014.12.08  

Nyitott tároló szín tetőfelülnézet   101-12-R-E-172/  
M01-EGY  

2014.12.08  

Tervezett kerítés   101-12-R-E-180/  
M01-EGY  

2014.12.08  

Padlóburkolat földszint   101-12-R-E-190.1/  
M032-EGY  

2015. 04  

Padlóburkolat földszint   101-12-R-E-190.2/  
M032-EGY  

2015. 04  

Padlóburkolat földszint   101-12-R-E-190.3/  
M032-EGY  

2015. 04  

Padlóburkolat 1.emelet    101-12-R-E-191.1/  
M032-EGY  

2015. 04  

Padlóburkolat 1.emelet    101-12-R-E-191.2/  
M032-EGY  

2015. 04  

Padlóburkolat 1.emelet    101-12-R-E-191.3/  
M032-EGY  

2015. 04  

Padlóburkolat 2.emelet    101-12-R-E-192.1/  
M032-EGY  

2015. 04  

Álmennyezeti terv földszint    101-12-R-E-200.1/  
M02-EGY  

2014.12.08  

Álmennyezeti terv földszint    101-12-R-E-200.2/  
M02-EGY  

2014.12.08  

Álmennyezeti terv földszint    101-12-R-E-200.3/  
M02-EGY  

2014.12.08  

Álmennyezeti terv 1.emelet    101-12-R-E-201.1/  
M02-EGY  

2014.12.08  

Álmennyezeti terv 1.emelet    101-12-R-E-201.2/  
M02-EGY  

2014.12.08  

Álmennyezeti terv 1.emelet    101-12-R-E-201.3/  
M02-EGY  

2014.12.08  

Álmennyezeti terv 2.emelet    101-12-R-E-202.1/  
M02-EGY  

2014.12.08  

Falburkolati terv  
  101-12-R-E-210/  

M021-EGY  
2015.04.  

Nyílászáró konszignáció  
  101-12-R-K-220/M03  

EGY  
2015. 04.  

Lakatos konszignáció  
  101-12-R-K-312/ M01  

1-EGY  
2014.12.08  

Bútor konszignációMobilia konszignáció  
  101-12-R-K-313/ M02  

2-EGY  
2015. 04.  

2014.12.08  

Csomópontok és részlettervek I. 

csomópontok és részletek   

/  Alap- 101-12-R-R-401/  
M01-EGY  

2015.04.  
2014.12.08  

BUD040376-1 (Felvonó)        

Engedélyezési dokumentáció      2014.09.03.  

Munkavédelmi fejezet      2014.09.03  

Tervlap-1      2014.09.03  

Tervlap-2      2014.09.03  

Geotechnika 1. vasút (10.01. kötet).     2014. március hó  

Aláírólap  01.10.01-I-101/EGY  2014.03.06  

Egy. talajvizsgálati jelentés és geotechnikai    
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tervezési beszámoló (Mellékletekkel)  01.10.01-I-102/EGY  2014.03.06  

Előlap (Egy. talajvizsgálati jelentés és geotechnikai    

tervezési beszámoló)  01.10.01-I-102/EGY  2014.03.06  

Fúrásszelvények  01.10.01-I-102/EGY  2014.03.06  

Fúrások helye   
01.10.01-R-101/EGY  2014.03.06  

A_A Rétegszelvény  
01.10.01-R-102/EGY  2014.03.06  

B_B Rétegszelvény  
01.10.01-R-103/EGY  2014.03.06  

C_C Rétegszelvény  
01.10.01-R-104/EGY  2014.03.06  

D_D Rétegszelvény  
01.10.01-R-105/EGY  2014.03.06  

E_E Rétegszelvény  
01.10.01-R-106/EGY  2014.03.06  

     

Geotechnika 2. építészet (10.02. kötet)    2014. március hó  

Aláírólap   01.10.02-I-101/EGY  2014.03.06  

Egy.  talajvizsgálati  jelentés 

 és  

geotechnikai    

tervezési beszámoló_Mellékletek   01.10.02-I-102/EGY  2014.03.06  

Feltárások helye    01.10.02-R-101/EGY  2014.03.06  

A_A Rétegszelvény    01.10.02-R-102/EGY  2014.03.06  

B_B Rétegszelvény   01.10.02-R-103/EGY  2014.03.06  

C_C Rétegszelvény   01.10.02-R-104/EGY  2014.03.06  

D_D Rétegszelvény   01.10.02-R-105/EGY  2014.03.06  

E_E Rétegszelvény   01.10.02-R-106/EGY  2014.03.06  

  
     

Szerkezet (13 kötet) engedélyezési terv    2014. július hó  

Tervjegyzék  
ENG-01.13-MU-

I101Tj-00  2014.07.30  

Műszaki leírás  
ENG-01.13-MU-

I103Mu-00  2014.07.30  

Statikai számítás - Fejépület  
ENG-01.13-MU-I104- 
St-01  2014.07.30  

Statikai számítás - Csarnokok  
ENG-01.13-MU-I105- 
St-02  2014.07.30  

  
  

Szerkezet (13 kötet)    2015. április   

Tervjegyzék  

KIV-01.13-MU-

I101Tj-021  2015. április hó  

Tervezői nyilatkozat  

KIV-01.13-MU-

I102Tny-01  2014. december hó  

Műszaki leírás  

KIV-01.13-MU-

I0103Mu-011  2015. április hó  
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Statikai számítás - Fejépület  

KIV-01.13-MU-

I104St-01  2014. december hó  

Statikai számítás - Csarnokok  

KIV-01.13-MU-

I105St-01  2014. december hó  

Statikai számítás – Vizsgáló Pódium .  

KIV-01.13-MU-

I106St-01  2014. december hó  

Általános terv I. - Csarnok alaprajz  
KIV-01.13-MU-R111- 
At-01  2014. december hó  

Általános terv II. - Csarnok metszetek I.  
KIV-01.13-MU-R112- 
At-01  2014. december hó  

Általános terv III. - Csarnok metszetek II.  
KIV-01.13-MU-

R113At-01  2014. december hó  

Általános terv IV. - Csarnok metszetek III.  
KIV-01.13-MU-R114- 
At-01  2014. december hó  

Zsaluzási terv - Lemezalap  
KIV-01.13-MU-

R121Zs-01  2014. december hó  

Zsaluzási terv - Fejépület földszint feletti födém  
KIV-01.13-MU-

R122Zs-01  2014. december hó  

Zsaluzási terv - Fejépület I. emelet feletti födém  
KIV-01.13-MU-

R123Zs-01  2014. december hó  

Zsaluzási terv - Fejépület zárófödém  
KIV-01.13-MU-

R124Zs-01  2014. december hó  

Zsaluzási terv - Fejépület falak I.  
KIV-01.13-MU-

R125Zs-021  2015. április hó  

Zsaluzási terv - Fejépület falak II.  
KIV-01.13-MU-R126- 
Zs-021 2015. április hó  

KIV-01.13-MU-R127- 

Zsaluzási terv - Fejépület falak III. Zs-01 2014. december hó  
KIV-01.13-MU-R128- 

Zsaluzási terv - Fejépület falak IV. Zs-01 2014. december hó  
KIV-01.13-MU-R129- 

Zsaluzási terv - Fejépület falak V. Zs-01 2014. december hó  
KIV-01.13-MU-R130- 

Alapozás I. - alapok konszignációs terve Al-01 2014. december hó  
KIV-01.13-MU-R131- 

Alapozás II. - alapok vasalási terve Al-01 2014. december hó  
KIV-01.13-MU-R132- 

Alapozás III. - fejépület lemezalap I. Al-02 2014. december hó  
KIV-01.13-MU-R133- 

Alapozás III. - fejépület lemezalap II. Al-02 2014. december hó  
KIV-01.13-MU-R134- 

Alapozás V. - csarnok alaplemez I.  Al-022  2015. április hó  
KIV-01.13-MU-R135- 2015. április hó  

Alapozás VI. - csarnok alaplemez II.  Al-011  
KIV-01.13-MU-R136- 2015. április hó  

Alapozás VII. - csarnok alaplemez III.  Al-022  
KIV-01.13-MU-R137- 2015. április hó  

Alapozás VIII. - csarnok alaplemez IV.  Al-011  
KIV-01.13-MU-R138- 2015. április hó  

Alapozás IX. - csarnok alaplemez V.  Al-022  
KIV-01.13-MU-R139- 2015. április hó  

Alapozás X. - csarnok alaplemez VI.  Al-021  
KIV-01.13-MU-R140- 2015. április hó  
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Alapozás XI. - csarnok alaplemez VII.  Al-011  
KIV-01.13-MU-R141- 2015. április hó  

Alapozás XII. - csarnok alaplemez VIII.  Al-011  
KIV-01.13-MU-R142- 2015. április hó  

Alapozás XIII. - csarnok alaplemez IX.  Al-011  
KIV-01.13-MU-R143- 2015. április hó  

Alapozás XIV. - csarnok alaplemez X. - Síntartó oszlopok  Al-021  
KIV-01.13-MU-R151- 2015. április hó  

Vasbeton oszlopok és főtartók konszignációs terve  Ko-011  
KIV-01.13-MU-R152- 

Burkolat segédszerkezet Bs-01 2014. december hó  
KIV-01.13-MU-R161- 

Csarnok I. - 3D átnézeti rajz a teljes tetőszerkezetről  Cs-01  2014. december hó KIV-01.13-

MU-R162- 

Csarnok II. - 3D nézet 1db többtámaszú főtartópárról  Cs-01  2014. december hó KIV-01.13-
MU-R163- 

Csarnok III. - Tetőfelülnézet Cs-01 2014. december hó  

Csarnok IV. - Oszlopkiosztási terv, lehorgonyzások KIV-01.13-MU-R164- 

csomóponti részletek Cs-01 2014. december hó  

Csarnok V. -  Rácsostartók alsó övi merevítése a KIV-01.13-MU-R165- 

befüggesztett tartókkal Cs-01 2014. december hó  

Csarnok VI. - Rácsostartók felső övi merevítése a KIV-01.13-MU-R166- 
keresztgerendákkal Cs-01 2014. december hó  

Csarnok VII. -  Jellemző kéttámaszú kerettípusok - KIV-01.13-MU-R167- 

Metszetek, csomóponti részletek Cs-01 2014. december hó  

Csarnok VIII. - Jellemző többtámaszú kerettípusok - KIV-01.13-MU-R168- 

Metszetek és csomóponti részletek Cs-01 2014. december hó  
KIV-01.13-MU-R169- 

Csarnok IX. - Hosszmetszetek, csomóponti részletek  Cs-01  2014. december hó Csarnok X. - 
Földszint feletti födém vb. terve  KIV-01.13-MU-R170 2015. április hó  

 Cs-011   

Fejépület - Fsz feletti födém vb terve -alsó 

vasalás  

KIV-01.13-MU-

R171Fe-01  2014. december hó  

Fejépület - Fsz feletti födém vb terve - felső 

vasalás  

KIV-01.13-MU-

R172Fe-01  2014. december hó  

Fejépület - 1. emelet feletti födém vb terve- 

alsó vasalás  

KIV-01.13-MU-

R173Fe-01  2014. december hó  

Fejépület - 1. emelet feletti födém vb terve - 

felső vasalás  

KIV-01.13-MU-

R174Fe-01  2014. december hó  

Fejépület - 2. emelet feletti födém vb terve - 

alsó vasalás  

KIV-01.13-MU-

R175Fe-01  2014. december hó  

Fejépület - 2. emelet feletti födém vb terve - 

felső vasalás  

KIV-01.13-MU-

R176Fe-01  2014. december hó  

Fejépület - monolit vb falak terve I.  
KIV-01.13-MU-

R177Fe-021  

2015. április hó  

Fejépület - monolit vb falak terve II.  
KIV-01.13-MU-

R178Fe-021  

2015. április hó  

Fejépület - monolit vb falak terve III.  
KIV-01.13-MU-

R179Fe-021  2015. április hó  

Fejépület - monolit vb falak terve IV.  KIV-01.13-MU-R180-  

 Fe-01  2014. december hó  

Fejépület - monolit vb falak terve V.  KIV-01.13-MU-R181-  
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 Fe-01  2014. december hó  

Fejépület - monolit vb falak terve VI.  KIV-01.13-MU-R182-  

 Fe-021  2015. április hó  

Fejépület - monolit vb liftakna terve  KIV-01.13-MU-R183-  

 Fe-01  2014. december hó  

Fejépület - monolit vb lépcsők terve  KIV-01.13-MU-R184-  

 Fe-01  2014. december hó  

Fejépület - monolit vb falak elrendezési terve  KIV-01.13-MU-R185-  

 Fe-01  2014. december hó  

Vizsgáló pódiumok terve I.  KIV-01.13-MU-R191-  

 Po-01  2014. december hó  

Vizsgáló pódiumok terve II.  KIV-01.13-MU-R192-  

 Po-01  2014. december hó  

   

III.sz. kocsiszín épület tartószerkezet (13.3kötet)  2014. október hó  

Terv és iratjegyzék  

01-02-13-III-I-101-

EGYv04  2014.november hó  

Műszaki leírás  

01-02-13-III-I-102-

EGYv03  2014.októberr hó  

Faanyagvédelmi szakvélemény (Pannon-Protect Kft.)  01-02-13-III-I-103- 
EGY  2014.októberr hó  

Tartószerkezeti beavatkozások áttekintő terve  

01-02-13-III-R-104- 

EGY-v02  2014.októberr hó  

Oromfali falkötő vonórúd terve  

01-02-13-III-R-105-

EGY  2014.októberr hó  

XII. vágány akna felújítás vb terve  

01-02-13-III-R-106-

EGY  2014.októberr hó  

Keleti oldali féltető terve  

01-02-13-III-R-107-

EGY  2014.októberr hó  

Új keleti oldali vb fal alapozási terve  

01-02-13-III-R-108-

EGY  2014.októberr hó  

Új keleti oldali vb fal terve  

01-02-13-III-R-109-

EGY  2014.októberr hó  

XI. vágány, vasbeton alépítmény terve  

01-02-13-III-R-110-

EGY  2014.októberr hó  

     

Kerítés támfal (13.T kötet)    2014.március hó  

Terv és iratjegyzék  01-13.T-22-I- 2014. március 06  

 001/EGY   

Tervezői nyilatkozat  
01-13.T-22-I- 
002/EGY  2014. március 06  

Műszaki leírás  
01-13.T-22-I- 
003/EGY  2014. március 06  

Helyszínrajz  
01-13.T22-R- 
101/EGY  2014.március 06  

Hossz-szelvény  
01-13.T-22-R- 
102/EGY  2014.március 06  
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Általános terv  
01-13.T-22-R- 
103/EGY  2014.március 06  

  
     

Előzetes  vizsgálati  doku  (14.01  kötet   

Környezetvédelem)    2014.szeptember  

Budafok Előzetes vizsgálati dokumentáció      

      

Zajvédőfal (14.1 kötet)     2014.szeptember hó  

Terv és iratjegyzék  
 01-14.1-22-I- 

001/EGY  2014. szeptember hó  

Tervezői nyilatkozat  
 01-14.1-22-I- 

002/EGY  2014. szeptember hó  

Műszaki leírás  
 01-14.1-22-I- 

003/EGY  2014. szeptember hó  

Helyszínrajz, hossz-szelvény  
 01-14.1-22-R- 

101/EGY  2014. szeptember hó  

Zajvédő fal részlettervei  
 01-14.1-22-R- 

102/EGY  2014. szeptember hó  

     

Közműgenplán (15 kötet)    2014. október  

Egyesített közműhelyszínrajz  
01-15.0-22-R- 
001/M03-EGY  2014.október hó  

      

Peron csapadékvíz elvezetés (15.1 kötet)    2014. október hó  

Terv- és iratjegyzék  
4641-0E-KIV-E2-CS- 
000-01  2014. október  

Tervezői nyilatkozat  
4641-0E-KIV-E2-CS- 
001-01  2014. október  

Műszaki leírás  
4641-0E-KIV-E2-CS- 
002-01  2014. október  

Áttekintő térkép  
4641-0E-KIV-E2-CS- 
004-01  2014. október  

Helyszínrajz és genplan  
4641-0E-KIV-E2-CS- 
005-01  2014. október  

Típusakna tervek  
4641-0E-KIV-E2-CS- 
006-01  2014. október  

Munkaárok mintakeresztszelvény  
4641-0E-KIV-E2-CS- 
007-01  2014. október  

Hossz-szelvény  
4641-0E-KIV-E2-CS- 
008-01  2014. október  

     

Csatornázás (15.1 kötet)  
 2015. április4.  

november hó  

Terv és iratjegyzék  
01-15.1-22-I- 
101/M43/EGY  2015. 04. 164.11.18.  

Tervezői nyilatkozat  
01-15.1-22-I- 
102/M1/EGY  2014.04.08.  

Műszaki leírás  
01-15.1-22-I- 
103/M2/EGY  2014.10.06.  

Mennyiségi kiírás  
01-15.1-22-I- 
104/M54/ EGY  2015. 04. 164.11.18.  
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Átnézeti és méretezési helyszínrajz  

01-15.1-22-

R101/M1/EGY  2014.10.18.  

Tervezett csatorna helyszínrajz  

01-15.1-22-

R102/M5/EGY  2014.11.18.  

Csatorna bontási helyszínrajz  
01-15.1-22-R103/EGY  

2014.10.06  

Hossz-szelvény I. - CS-1-0-0  

01-15.1-22-

R111/M3/EGY  2014.10.18.  

Hossz-szelvény II. - CS-1-1-0, CS-1-2-0  

01-15.1-22-

R112/M3/EGY  2014.10.18.  

Hossz-szelvény III. - CS-2-0-0  

01-15.1-22-

R113/M2/EGY  2014.10.06  

Hossz-szelvény IV - CS-2-1-0  

01-15.1-22-

R114/M2/EGY  2014.10.06  

Keresztszelvények  
01-15.1-22-R115/EGY  

2014.11.03  

Típustervek  
01-15.1-22-R- 
120/M5/ EGY  2015. 04. 094.11.18  

Záportározó általános terve  
01-15.1-22- 
R121.0/EGY  2014.07.15  

Záportározó alaplemez vasalási terve  
01-15.1-22- 
R121.1/EGY  2014.07.15  

Záportározó falak vasalási terve  
01-15.1-22- 
R121.2/EGY  2014.07.15  

Záportározó födém vasalási terve  
01-15.1-22- 
R121.3/EGY  2014.07.15  

BKV vágány keresztezési terve I.  
01-15.1-22-R- 
122/M1/EGY  2014.10.06  

BKV vágány keresztezési terve II.  
01-15.1-22-R- 
123/M1/EGY  2014.04.08.  

Olajszűrőre vezetett kitérő víztelenítés hossz-szelv.  
01-15.1-22-R- 
124/M2/EGY  2014.10.18  

     

Vízellátás (15.2 kötet)   2014. november hó  

Terv és iratjegyzék  
01-15.2-22-I- 
001/EGY/M04  2014.11.27  

Tervezői nyilatkozat  
01-15.2-22-I- 
002/EGY  2014.03.06  

Műszaki leírás  
01-15.2-22-I- 
003/EGY/M04  2014.11.27  

Mennyiség számítás  
01-15.2-22-I- 
004/EGY/M04  2014.11.27  

Átnézeti helyszínrajz  
01-15.2-22-R- 
100/EGY  2014.03.06  

Helyszínrajz  
01-15.2-22-R- 
101/EGY/M04  2014.11.27  

Hossz-szelvény I.  
01-15.2-22-R- 
102/EGY/M02  2014.07.15  

Hossz-szelvény II.  
01-15.2-22-R- 
103/EGY/M03  2014.11.27  

Keresztszelvények  01-15.2-22-R- 2014.04.10  

 104/EGY/M01   



 

  

197  

  

Csomópontok  
01-15.2-22-R- 
105/EGY/M04  2014.11.27  

Részletrajzok  
01-15.2-22-R- 
106/EGY/M02  2014.11.27  

BKV vágány keresztezési terv  
01-15.2-22-R- 
107/EGY  2014.04.10  

  
     

Gázellátás (15.3 kötet)    2014. október hó  

Terv és iratjegyzék  
01-15.3-22-I- 
101/EGY  2014.03.06  

Tervezői nyilatkozat  
01-15.3-22-I- 
102/EGY  2014.03.06  

Műszaki leírás  
01-15.3-22-I- 
103/EGY  2014.10.15  

Anyag kimutatás  
01-15.3-22-I- 
104/EGY  2014.10.15  

Átnézeti helyszínrajz  
01-15.3-22-R- 
101/EGY  2014.03.06  

Helyszínrajz   
01-15.3-22-R- 
102/EGY  2014.10.15  

Hossz-szelvény  
01-15.3-22-R- 
103/EGY  2014.08.15  

Csomópontok  
01-15.3-22-R- 
104/EGY  2014.10.15  

Védőcső lezárás  
01-15.3-22-R- 
105/EGY  2014.03.06  

BKV vágány keresztezési terve  
01-15.3-22-R- 
106/EGY  2014.03.06  

Gáz nyomásszabályozó alapozási terve  
01-15.3-22-R- 
107/EGY  2014.08.15  

Gáz nyomásszabályozó telepítési terve  
01-15.3-22-R- 
108/EGY  2014.08.15  

Gázellátás, Aktív korrózióvédelem (15.3.1 kötet)    2014.október hó  

Iratok:      

Terv és Iratjegyzék    2014.10.15  

Műszaki leírás    2014.10.15  

Tervezői nyilatkozat    2014.10.15  

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. egyeztetés    2014.10.15  

Rajz:      

P1 potenciál mérőszekrény telepítése  K-001  2014.10.15  

     

Organizáció (16 kötet)   201 5. március4.  
november hó  

Terv és iratjegyzék  
16-52-I-001-Ti- 
043/EGY  

201 5. március4.  
november hó  

Tervezői nyilatkozat  
16-52-I-002-Te- 
00/EGY  2014. október hó  

Műszaki leírás  
16-52-I-003-Mu- 
043/EGY  

201 5. március4.  
november hó  
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Átnézeti helyszínrajz  
16-52-R-101-At- 
01/EGY  2014. november hó   
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Útépítés (Közlekedés) (17 kötet)    2014.szeptember hó  

Terv- és iratjegyzék  
4641-0E-KIV-E2-000- 
01  2014.09  

Tervezői nyilatkozat  
4641-0E-KIV-E2-001- 
01  2014.09  

Műszaki leírás  
4641-0E-KIV-E2-002- 
01  2014.09  

Mellékletek  
4641-0E-KIV-E2-002- 
01  2014.09  

Jelenlegi állapot helyszínrajza  
4641-0E-KIV-E2-003- 
01  2014.09  

Tervezett állapot helyszínrajza   
4641-0E-KIV-E2-004- 
01  2014.09  

Tervezett peronok helyszínrajza  
4641-0E-KIV-E2-005- 
01  2014.09  

Mintakeresztszelvények  
4641-0E-KIV-E2-006- 
01  2014.09  

Peron energiaellátás helyszínrajz  
4641-0E-KIV-E2-007- 
01  2014.09  

Peronvilágítás helyszínrajz  
4641-0E-KIV-E2-008- 
01  2014.09  

Közműhelyszínrajz  
4641-0E-KIV-E2-009- 
01  2014.09  

     

Fakivágás és növénytelepítés belső (18 kötet)    2014.november hó  

Terv és iratjegyzék  01.18-KR-I-101/EGY  2014.november  

Tervezői nyilatkozat  01.18-KR-I-102/EGY  2014.november  

Műszaki leírás  01.18-KR-I-103/EGY  2014.november  

Fakivágási helyszínrajz  01.18-KR-R-101/EGY  2014.november  

Növénytelepítési helyszínrajz  01.18-KR-R-102/EGY  2014.november  

Növénykiültetési helyszínrajz  01.18-KR-R-103/EGY  2014.november  

     

Fakivágás és növénytelepítés külső (18 kötet)    2014.november hó  

Terv és iratjegyzék  18-KR-I-101/EGY  2014.november  

Tervezői nyilatkozat  18-KR-I-102/EGY  2014.november  

Műszaki leírás  18-KR-I-103/EGY  2014.november  

Átnézeti terv  18-KR-R-100/EGY  2014.november  

Fakivágási helyszínrajz  18-KR-R-101/EGY  2014.november  

Növénytelepítési helyszínrajz  18-KR-R-102/EGY  2014.november  

Növénykiültetési helyszínrajz  18-KR-R-103/EGY  2014.november  

      

Budafok áramátalakító (19 kötet)    2014. február hó  

Terv –és iratjegyzék  

EGY-01-19-13-I-

101M02  2014.12.  
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Műszaki leírás  EGY-01-19-13-I-102  2014.02.25  

Mennyiségi kiírás  EGY-01-19-13-I-103  2014.09.11  

Tervezői nyilatkozat  EGY-01-19-13-I-104  2014.02.25  

Egyvonalas rajz – jelenlegi  EGY-01-19-13-R-101  2014.02.25  

Alaprajz – jelenlegi (Földszint)  EGY-01-19-13-R102_1  
2014.02.25  

Alaprajz – jelenlegi (Pince)  EGY-01-19-13-R102_2  
2014.02.25  

Egyvonalas rajz – tervezett  
EGY-01-19-13-

R103_M02  2014.02.25  

Alaprajz – tervezett (Földszint)  EGY-01-19-13-R104_1  
2014.02.25  

Alaprajz – tervezett (Pince)  EGY-01-19-13-R104_2  
2014.02.25  

10 kV egyvonalas rajz  EGY-01-19-13-R-105  2014.02.25  

Segédüzemi elosztó egyvonalas kapcsolási rajza 11  
EGY-01-19-13-R-106  

2014.02.25  

Budafok  áramátalakító  P600V-os 

 elosztó egyvonalas rajza  
EGY-01-19-13-R-107  

2014.02.25  

Budafok  áramátalakító  N600V-os 

 elosztó egyvonalas rajza  

EGY-01-19-13-R108-

M02  2014.02.25  

Budafok áramátalakító kábelszakaszoló egyvonalas 

rajza  

EGY-01-19-13-R109-

M02  2014.02.25  

10 kV 1. cella áramút terv 2-1 (I. betáp)  EGY-01-19-13-R-110  2014.02.25  

10 kV 1. cella áramút terv 2-2 (I. betáp)  EGY-01-19-13-R-111  2014.02.25  

10 kV 2. cella áramút terv 3-1 (I. védelem)  EGY-01-19-13-R-112  2014.02.25  

10 kV 2. cella áramút terv 3-2 (I. védelem)  EGY-01-19-13-R-113  2014.02.25  

10 kV 2. cella áramút terv 3-3 (ELMŰ mérés I.)  EGY-01-19-13-R-114  2014.02.25  

10 kV 3., 9. cellák áramút terv 1-1 (Segédüzemi 

leágazások)  
EGY-01-19-13-R-115  

2014.02.25  

10 kV 4., 8. cellák áramút terv 3-1 (1., 4. vontatási 

leágazások)  
EGY-01-19-13-R-116  

2014.02.25  

10 kV 4., 8. cellák áramút terv 3-2 (1., 4. vontatási 

leágazások)  
EGY-01-19-13-R-117  

2014.02.25  

10 kV 4., 8. cellák áramút terv 3-3 (1., 4. vontatási 

leágazások)  
EGY-01-19-13-R-118  

2014.02.25  

10 kV 5., 7. cellák áramút terv 3-1 (2., 3. vontatási 

leágazások)  
EGY-01-19-13-R-119  

2014.02.25  

10 kV 5., 7. cellák áramút terv 3-2 (2., 3. vontatási 

leágazások)  
EGY-01-19-13-R-120  

2014.02.25  

10 kV 5., 7. cellák áramút terv 3-3 (2., 3. vontatási 

leágazások)  
EGY-01-19-13-R-121  

2014.02.25  

10 kV 6. cella áramút terv 1-1 (Sínbontó)  EGY-01-19-13-R-122  2014.02.25  

10 kV 10. cella áramút terv 3-1 (II. védelem)  EGY-01-19-13-R-123  2014.02.25  

10 kV 10. cella áramút terv 3-2 (II. védelem)  EGY-01-19-13-R-124  2014.02.25  

10 kV 10. cella áramút terv 3-3 (ELMŰ mérés II.)  EGY-01-19-13-R-125  2014.02.25  

10 kV 11. cella áramút terv 2-1 (II. betáp)  EGY-01-19-13-R-126  2014.02.25  

10 kV 11. cella áramút terv 2-2 (II. betáp)  EGY-01-19-13-R-127  2014.02.25  
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10 kV ELMŰ fogyasztásmérő hely elrendezési terve 1-

1  
EGY-01-19-13-R-128  

2014.02.25  

Pozitív KSZ szekrény pvsz. szakaszolók állásjelzése 

1-1  

EGY-01-19-13-R129-

M02  2014.02.25  

Kábel köpenyvédelmi áramút terv 4-1  
EGY-01-19-13-R130-

M02  2014.02.25  

Kábel köpenyvédelmi áramút terv 4-2  
EGY-01-19-13-R131-

M02  2014.02.25  

Kábel köpenyvédelmi áramút terv 4-3  
 EGY-01-19-13-R132a-

M02  2014.02.25  

Kábel köpenyvédelmi áramút terv 4-4  
 EGY-01-19-13-R132b-

M02  2014.02.25  

Segédüzemi elosztó áramút terve 3-1   EGY-01-19-13-R-133  2014.02.25  

Segédüzemi elosztó áramút terve 3-2   EGY-01-19-13-R-134  2014.02.25  

Segédüzemi elosztó áramút terve 3-3   EGY-01-19-13-R-135  2014.02.25  

Segédüzemi elosztó áramút terve 2-1 

szekrény)  

(Védelmi  
EGY-01-19-13-R-136  

2014.02.25  

Segédüzemi elosztó áramút terve 2-2 

szekrény)  

(Védelmi  
EGY-01-19-13-R-137  

2014.02.25  

0,4 kV-os kommunális betáp főkapcsoló áramút terv 

1-1  
EGY-01-19-13-R-138  

2014.02.25  

Világítási installációs terv 1-1 (Földszint)  
EGY-01-19-13-

R139_1  2014.02.25  

Világítási installációs terv 1-1 (Pince)  
EGY-01-19-13-

R139_2  2014.02.25  

Alaprajz - tervezett kábelnyomvonalakkal (Földszint)  
EGY-01-19-13-

R140_1  2014.02.25  

Alaprajz - tervezett kábelnyomvonalakkal (Pince)  
EGY-01-19-13-

R140_2  2014.02.25  

      

Tűzjelző (20 kötet)    2014. október hó  

Tervjegyzék  01-20-I-100  2014. október  

Műszaki leírás  01-20-I-101  2014. november  

Helyszínrajz  01-20-R-100  2014. október  

Elvi összefüggési rajz  01-20-R-101  2014. október  

Tűzjelző hálózat terv földszint  01-20-R-102  2014. október  

Tűzjelző hálózat terv 1. emelet  01-20-R-103  2014. október  

Tűzjelző hálózat terv 2. emelet  01-20-R-104  2014. október  

Tűzjelző hálózat terv tető  01-20-R-105  2014. október  

Metszet   01-20-R-106  2014. október  

Tűzjelző hálózat terv III. Megmaradó csarnok  01-20-R-107  2014. október  

        

Kamera és kisfeszültség (21 kötet)    2014. október hó  
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Terv és iratjegyzék  01-21-I-101  2014. december  

Tervezői nyilatkozat  01-21-I-102  2014. december  

Műszaki leírás  01-21-I-103  2014. december  

földszint helyszínrajz 1  01-21-R-100  2014. december  

földszint helyszínrajz 2  01-21-R-101  2014. december  

1. emelet helyszínrajz 1  01-21-R-102  2014. december  

1. emelet helyszínrajz 2  01-21-R-103  2014. december  

1. emelet helyszínrajz 3  01-21-R-104  2014. december  

2. emelet helyszínrajz  01-21-R-105  2014. december  

Kerítésvédelmi kamerarendszer helyszínrajz  01-21-R-106  2014. december  

Beléptető és behatolásjelző elvi rajz  01-21-R-107  2014. december  

Kamera hálózat elvi rajz  01-21-R-108  2014. december  

Számítógép hálózat elvi rajz  01-21-R-109  2014. december  

Telefonhálózat elvi rajz  01-21-R-110  2014. december  

Optikai hálózat elvi rajz  01-21-R-111  2014. december  

Szünetmentes áramellátás elvi rajz  01-21-R-112  2014. december  

Jelmagyarázat  01-21-R-113  2014. december  

     

Közúti jelző (22 kötet)      

A Közúti jelző (22 kötet):a 17. kötet Útépítés 

Közlekedés)      

tervdokumentáció része      

Építészet (utasváró) (23 kötet)    2014. november hó  

Építész alaprajz M=1:50  

4641_0 E_KIV_MÉ_ 00 

1_00  . 2014. október 15  

Építész metszetek M=1:50  

4641_0 E_KIV_MÉ_ 00 

2_01  2014. november 17  

Építész homlokzatok M=1:50  

4641_0 E_KIV_MÉ_ 00 

3_01  2014. november 17  

Látványtervek  

4641_0 E_KIV_MÉ_ 00 

4_00  2014. október 15.  

Anyaghasználat  

4641_0 E_KIV_MÉ_ 00 

5_00  2014. október 15.  

Álmennyezet kiosztási terv, tetőfelülnézet M=1:50  

4641_0E_KIV_MÉ_00 

6_00  2014. október 15.  

Építészeti műleírás  

4641_0 E_KIV_MÉ_ 01 

6_00  2014. november 17  

Akusztikai szakvélemény  

4641_0 E_KIV_MA_ 00 

1_00  2014. október 15.  

statika/perontető elrendezési terve M=1:50  

4641_0 E_KIV_MS_ 01 

_01  2014. október 17.  
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statika/perontető csomópontok terve M=1:10  

4641_0 E_KIV_MS_ 02 

_01  2014. október 17.  

statika/acél előtető terve M=1:10  

4641_0 E_KIV_MS_ 03 

_00  2014. október 15.  

statika/gerendák zsaluzási terve M=1:25  

4641_0 E_KIV_MS_ 04 

_00  2014. október 17.  

statika/pillérek zsaluzási terve M=1:25  

4641_0 E_KIV_MS_ 06 

_00  2014. október 17.  

statika/pillérek vasalási terve M=1:25  

4641_0 E_KIV_MS_ 07 

_00  2014. október 17.  

statika/falak zsaluzási terve M=1:25  

4641_0 E_KIV_MS_ 08 

_00  2014. október 17.  

statika/falak vasalási terve M=1:25  

4641_0 E_KIV_MS_ 09 

_00  2014. október 17.  

statika/kehelynyak zsaluzási terve M=1:25  

4641_0 E_KIV_MS_ 10 

_00  2014. október 17.  

statika/kehelynyak vasalási terve M=1:10  

4641_0 E_KIV_MS_ 11 

_00  2014. október 17.  

statika/alapok zsaluzási terve M=1:25  

4641_0 E_KIV_MS_ 12 

_00  2014. október 17.  

statika/alaptestek vasalási terve M=1:25  

 4641_0 E_KIV_MS_ 13 

_00  2014. október 17.  

statika/G1 jelű 

vasalási terve  

előregyártott  vasbeton  gerenda  4641_0 E_KIV_MS_ 05 

1_00  2014. október 17.  

statika/G2 jelű 

vasalási terve  

előregyártott  vasbeton  gerenda  
4641_0E_KIV_MS_05 

2_00  2014. október 17.  

statika/G3 jelű 

vasalási terve  

előregyártott  vasbeton  gerenda  4641_0 E_KIV_MS_ 05 

3_00  2014. október 17.  

statika/G4 jelű 

vasalási terve  

előregyártott  vasbeton  gerenda  4641_0 E_KIV_MS_ 05 

4_00  2014. október 17.  

statika/G5 jelű 

vasalási terve  

előregyártott  vasbeton  gerenda  4641_0 E_KIV_MS_ 05 

5_00  2014. október 17.  

statika/G6 jelű 

vasalási terve  

előregyártott  vasbeton  gerenda  4641_0 E_KIV_MS_ 05 

6_00  2014. október 17.  

statika/G7 jelű 

vasalási terve  

előregyártott  vasbeton  gerenda  4641 _0E_KIV_MS_ 05 

7_00  2014. október 17.  

B-06-S részletrajz  

  4641_0 E_KIV_MÉ_ 
00 

7_00           2014. november 17.  

B-02-S részletrajz  

  4641_0 E_KIV_MÉ_ 
00 

8_00           2014. november 17.  

B-01-S részletrajz  
  4641_0 E_KIV_MÉ_ 

00 2014. november 17.  



 

  

205  

  

9_00           

B-05-S részletrajz  

  4641_0 E_KIV_MÉ_ 
01 

0_00           2014. november 17.  

B-03-S részletrajz  

  4641_0 E_KIV_MÉ_ 
01 

2_00           2014. november 17.  

B-04-S részletrajz  

  4641_0 E_KIV_MÉ_ 
01 

3_00           2014. november 17.  

B-08-S részletrajz  

  4641_0 E_KIV_MÉ_ 
01 

4_00           2014. november 17.  

B-09-S és B-10-S részletrajz  

  4641_0 E_KIV_MÉ_ 
01 

5_00           2014. november 17.  

Gépészet/ Csapadékvíz elvezetés terve  

 4641_0 E_KIV_MG_ 
00 

1_00           2014. november 18.  

Gépész műleírás  

 4641_0 E_KIV_MÉ_ 
00 

2_00           2014. november 18.  

     

Peron villamos berendezések (24 kötet)      

Peron villamos berendezések (24 kötet):      

a 17 kötet Útépítés (közlekedés) tervdokumentáció 

része      

  

  

Biztonsági és egészségvédelmi terv (25 kötet)  2014. október hó  

Budafok kocsiszín_BET    2014. 10.30  

  

  

  

  

  

  

2 számú melléklet: Árazatlan mennyiség kimutatás, tételek  

tartalma  

A 4-es kötet a következő főbb táblázatcsoportból áll:  
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Általános tételek   

Magasépítés  

Épületgépészet  

Felsővezeték és térvilágítás  

Budafoki kocsiszín Elektromos költségbecslés  

Vágányépítési költségek  

Környezetvédelem  

Közművek  

Járműkarbantartási technológia  

Távközlés  

Útépítés  

Energiaellátás  

A 4-es kötet beárazása  

A Mennyiség-kimutatásban egy adott Tétel tartalmába bele kell érteni a szakmai gyakorlat 
szerint egyértelműen az adott tétel tartalma szerinti munkához tartozó kiegészítő-, rész-, elő- 
vagy utófeladatot akkor is, ha az sem a tétel tartalmának leírásában, sem a Szerződés más 

dokumentumaiban nem került kifejezetten nevesítésre.  

  
  

ÚTMUTATÓ A KÖLTSÉGVETÉS BEÁRAZÁSÁHOZ ÉS A KIVITELEZŐI TELJESÍTÉS 
ELSZÁMOLÁSÁHOZ  

  

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK  

  

A Mennyiség-kimutatásban egy adott Tétel tartalmába bele kell érteni a szakmai gyakorlat 
szerint egyértelműen az adott tétel tartalma szerinti munkához tartozó kiegészítő-, rész-, elő, 
vagy utófeladatot akkor is, ha az sem a tétel tartalmának leírásában, sem a Szerződés más 
dokumentumaiban nem került kifejezetten nevesítésre.  

A beárazandó költségvetésben szereplő egységárakat minden esetben komplex tételárnak 

kell tekinteni és úgy kell kialakítani, hogy tartalmazzon minden, az adott tétel megvalósításához 
szükséges feltételt: beépítendő anyagok árát, munkadíjat, gépek, berendezések használatát, 
földmunkát, feleslegessé vált anyagok elszállítását, lerakóhelyi díját, segédszerkezetek díját.  

Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a 
jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét.  

  

A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem projekt keretében Budafok kocsiszín 
fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése tárgyú (KÖZOP-5.5.0-09-11- 

2012-0009 azonosítószámú projektből finanszírozott), megkötésre kerülő Szerződés átalányáras 
elszámolású, kivéve a Tartalékkeretet, amely tételes elszámolású.  

  

1.1. Az átalányár értelmezése:  
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Átalányárként értelmezendő a Szerződéses Áron belül minden tétel ára és ezek 

összegzéseként maga a Szerződéses Ár.  

  

A Szerződés szerint az átalányárba beleértendők a Beárazott költségvetésben szereplő 
munkák, a költségvetésben nem, de az ajánlatkérés alapjául szolgáló tervekben, 
Műszaki leírásban, az ajánlatkéréshez csatolt engedélyekben, jóváhagyásokban, 

állásfoglalásokban szereplő előírásokból következő műszaki teendők, munkák és 
költségek, valamint minden egyéb a Szerződésben, különösen annak 16-19. pontjaiban 
foglalt tételek.  

  

Mivel a Felek a teljesítés ellenértékét végleges jelleggel egy összegben átalányáron kötik 
ki, a Szerződés teljesítése során a kikötött Vállalkozói díjon felül csak a tételesen 

bizonyított, igazolt pótmunkák ellenértéke számolható el. Az átalányáron kötött 
kivitelezési Szerződés jellegzetessége, hogy a vállalkozó az esetleg felmerülő 
többletmunkák kockázatát magára vállalja, ennek fedezetét megfelelő tartalékkal 
(tartalékfedezet) kalkulálja, a többletmunkák ellenértékére ezért utóbb sem tarthat igényt. 
A többletmunka fogalmát a Szerződés 19.2. pontja szerint kell értelmezni. A tartalékkeret 
felhasználása során a Vállalkozási Szerződés 19. fejezet szerint kell eljárni.  

  

Az átalányáron belül a teljes egészében elmaradó tételek nem kerülnek kifizetésre. Ebben 
az esetben a vállalkozói díj ennek megfelelő csökkentésével értelmezendő.  

  
A pótmunka igény benyújtása esetén annak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Mérnök, 
a Megrendelő és a Megrendelővel kapcsolatban álló összes érintett szerv azok 
jogosságát elbírálja. A Megrendelő és a Mérnök az esetleges pótmunkák benyújtásának 
alaki és tartalmi feltételeire a Létesítmény megvalósítása során külön előírásokat tehet, 
amit a Vállalkozónak maradéktalanul be kell tartania.  

  

A számlázott Vállalkozói díj a Szerződésben kikötött díjjal egyezik meg, ezt az összeget 
az alacsonyabb költségekre, mennyiségi csökkenésekre hivatkozással sem a 
Megrendelő nem csökkentheti (nem kollaudálhatja), sem pedig a Vállalkozó nem 
számíthatja hozzá az esetleges többletmunkák költségvonzatát.  

  

1.2. Az egységár és a tételenkénti átalányár magában foglalja a közvetlen anyag és díj 

költségeken felül egyebek mellett különösen, de nem kizárólag:  

  

- a kivitelezéshez szükséges – Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb 
engedélyek beszerzésével és az abban foglaltak betartásával kapcsolatos költségeket 

(pld. forgalomterelési, munkakezdési – burkolatbontási engedély, stb.),  

- a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásaival kapcsolatos költségeket  

- a közmű– és egyéb szakfelügyeletek előírt biztosításával kapcsolatos költségeket,   

- a munkaterületen vagy hatásterületen dolgozó több vállalkozó esetén az 
együttműködési, akadályoztatás miatti költségeket,  

- anyagbeszerzési költségeket,  

- szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségeket,  

- valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségét,  

- különleges körülményekből adódó költségeket,  
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- bér és járulékainak költségét,  

- Szerződés szerinti fenntartási költségeket,  

- jótállási, szavatossági költségeket,  

- előírt tartalmú biztosítás és annak fenntartási költségeit,  

- előírt tartalmú és határidejű garanciák nyújtásának és fenntartásának költségeit,  

- helyszíni adottságok és körülmények miatti,  

- kitűzési költségeket,  

- a kötelező közmű nyilvántartási, az átadási tervdokumentáció, minősítési 
dokumentáció készítésével, szükséges példányszámban való másolásának költségét,  

- a felvonulási költségeket, beleértve a felvonulási területek területhasználati díjait, a 
felvonulási terület kialakításával majd megszüntetésével kapcsolatos költségeket,  

- ideiglenes létesítmények, melléképítmények, szerkezetek, alkalmazandó ideiglenes 
berendezések, ideiglenes energiaellátás költségét   

- az ágazati és egyéb szabványokban, BKV belső szabályzataiban, műszaki 
előírásokban, mintavételi és minősítési tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési 
költségeket,  

- a kötelezően előírt minőségtanúsítással kapcsolatos mérések és dokumentációk 
elkészítésének költségeit,  

- a munkaterületen lévő geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok esetleges 
helyreállítási költségét,  

- a közúti környezet, a növényzet és az élővilág védelmével kapcsolatos költségeket,  

- a szállító utak karbantartási, helyreállítási költségeit,  

- minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költséget (pld. licenciadíj, időjárási 
körülmények miatti többletköltségek, stb.)  

- munkaterület városképi lehatárolásával, őrzésével kapcsolatos költségeket,  
- meglévő és megmaradó közművek védelmével kapcsolatos költségeket,   

- banki költséget,  

- a bruttó fedezeti költségeket (úgy mint: közvetett nem fuvarigényes szállítási költség, 
főépítés-vezetőségi általános költség, munkásellátási költség, anyagigazgatási 
költség, vállalatirányítási költség, általános kockázat, nyereség),  

- Munkavállalók valamint az átadás átvételhez fűződő oktatási feladatok  

- tartalékfedezet   

- az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a Szerződés teljes körű 
teljesítéséhez, a létesítmények használatbavételi engedélyeinek beszerzéséhez 
szükséges és előírt munka járulékos költségét és díját.  

- bármely az előzőekben nem felsorolt, a költségvetésben nem, de az ajánlatkérés 
alapjául szolgáló tervekben, Műszaki előírásban, az ajánlatkéréshez csatolt 
engedélyekben, jóváhagyásokban, állásfoglalásokban szereplő előírásokból 
következő műszaki teendők/munkák költségei,  

- bármely az előzőekben nem felsorolt, a költségvetésben nem szereplő, de a 
létesítmény megvalósításához és rendeltetésszerű használatához szükséges 
teendők/munkák költségei.  
  

A beárazandó költségvetésben szereplő egységárakat minden esetben komplex 

tételárnak kell tekinteni és úgy kell kialakítani, hogy tartalmazzon minden, az adott 
tétel megvalósításához szükséges feltételt: beépítendő anyagok árát, munkadíjat, 
gépek, berendezések használatát, földmunkát, feleslegessé vált anyagok 
elszállítását, lerakóhelyi díját, segédszerkezetek díját. Ezen felül tartalmazza a 
munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó 
kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét.  
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A fenti felsorolást a Műszaki leírásban foglaltakkal és a mindenkor hatályos, vonatkozó 

jogszabályokkal együtt szükséges értelmezni.  

  

1.3. A Szerződés 17.2. pontja szerint a számlázási lehetőségek, mérföldkövek:  

  

A Szerződés 17.2. pontja szerinti rész-számlák esetében a tényleges teljesítés 
számolható el, legfeljebb a Szerződés értékének 17.2. pontjában megadott százaléka 
mértékében. A végszámlában a tényleges teljesítés szerinti, a korábbi részszámlákban 

még ki nem fizetett, de már teljesített kivitelezés ellenszolgáltatása számolható el.   

  

Amennyiben a rész-számlák esetében a tényleges teljesítés eltér a megadott százaléktól:  

- ha a beárazott költségvetés tételei alapján kimutatott teljesítés összege kisebb, mint 
a megadott százalék, a tényleges teljesítés számolható el;  

- ha a beárazott költségvetés tételeinek összegzéseként a megadott százaléknál 
magasabb érték adódik, a korlátként megadott összeg számolható el, a fennmaradó 
összeg pedig a végszámlában kerül kifizetésre.  

A számlázás feltétele minden esetben a Mérnök által leigazolt, a beárazott költségvetés 
átalányáras tételeinek alábbiak szerinti alkalmazásán alapuló teljesítés. Amennyiben az 

átalányáras tétel beárazott költségvetésében szereplő mennyiségtől a valóságban 
megvalósuló mennyiség eltér, az alábbiak szerint történik a felmérés:  

- amennyiben a teljes valóságos mennyiség kevesebb, mint a költségvetésben 
szereplő mennyiség, a rész-számlákban a teljes valóságos mennyiség kerül 
figyelembevételre, a fennmaradó összeg pedig a végszámlában kerül kifizetésre;  

- amennyiben a teljes valóságos mennyiség több mint a költségvetésben szereplő 
mennyiség, a rész-számlákban a költségvetésben a tételhez tartozó mennyiségig 
kerül figyelembevételre. A teljesítés igazolás annak elbírálásával történik, hogy 
megvalósult-e a mérföldkőként megjelölt műszaki készültség.  

A benyújtandó számlák részletezéseként Vállalkozónak a Beárazott költségvetés tételei 

alapján részletes elszámolást kell készítenie, amelynek során az átalányáras tételek 
százalékos készültségét, a befejezetlen építményért járó ellenszolgáltatást a 
Szerződésben vállalt teljes műszaki tartalom és a ténylegesen elért műszaki készültség 
egymáshoz viszonyított arányának meghatározásával és ennek a Szerződésben 
kikötött átalánydíjra való vetítésével kell számítani.  

A számlamelléklet összeállítása során a rész-számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a 
Szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Fenti feltételek teljesülését a 
számlák mellékletét képező, tételenkénti készültségnek megfelelően kimunkált számla-
részletezés tanúsítja.  

  

1.4. A Tartalékkeret elszámolása:  

  

A Tartalékkeret felhasználásának módját a Vállalkozási Szerződés 19. pontja rögzíti. A 
Tartalékkeret terhére elszámolandó munkákról külön számlát/számlákat kell kiállítani, 
mivel a 17.2. pontban foglaltak 6 db számla a Tartalékkeret nélküli Szerződéses ár 
kifizetésére vonatkoznak.  
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2. RÉSZLETES SZABÁLYOK  
  

2.1. Egyenértékű helyettesítés/változtatás a Kbt. 123. § (7) bekezdése alapján  

Az Ajánlatkérési Dokumentáció részeként már a Műszaki Előírásokban is rögzítésre 

került a Kbt. azon előírása, mely szerint az ajánlatkérési dokumentációban szereplő, 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások esetében a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a 
megnevezettekkel egyenértékű dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom, 
védjegy is alkalmazható, amennyiben Ajánlattevő az előírt módon igazolja ezek 

egyenértékűségét, illetve megfelelőségét.   

A márkanévvel nevesített anyagok is minta értékűnek tekintendők. Ajánlattevő bármely, 
ezen anyagok műszaki követelményeit kielégítő anyagot, szerkezetet, részegységet stb. 
beépíthet, amennyiben igazolja a műszaki egyenértékűséget, és azok rendelkeznek a 
beépítéshez, alkalmazáshoz és használathoz szükséges bevezetési engedélyekkel.   

A helyettesíthetőség nem vonatkozik az esztétikai követelményekre (arányok, formai 
kialakítás, színezés stb.), melyektől Vállalkozó nem térhet el.”  

Ilyen egyenértékű helyettesítésnek/változtatásnak az alábbi három kategória tekinthető:  

- Gyártmány, típus, anyag/termék eredet egyenértékűsége   

- Építési technológiai folyamat módosítása  

- Technológiaváltás  
  

2.1.1. Gyártmány, típus, anyag/termék eredet egyenértékűsége   

A Vállalkozó jogosult az Ajánlatkérési Dokumentáció és a Kbt. 123. § (7) bekezdése 
alapján a Műszaki Előírások fejezetben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása érdekében meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 

dologra, szabadalomra vagy védjegyre vonatkozóan azzal egyenértékű megajánlást 
alkalmazni.  

A fenti rendelkezés feljogosítja a Vállalkozót arra, hogy az eredetileg meghatározott 
gyártmánytól, típustól vagy eredetiségtől eltérő, de azzal egyenértékű dolog, 
anyag/termék felhasználásával éljen, akár már az ajánlatadáskor és ennek megfelelően 

kalkulálja az (egység)árait.   

A fentiekre tekintettel ez nem minősül olyan Változtatásnak, amely a Tartalékkeret 
felhasználását eredményezné, azonban ennek elrendelése és elfogadása érdekében a 
Vállalkozónak minden esetben igazolnia szükséges az adott helyettesítési/ változtatás 
igény egyenértékűségét.  

Ennek megfelelően a Vállalkozó az egyenértékű helyettesítés/változtatás 
kezdeményezésével egyidejűleg köteles a Mérnök részére megküldeni az 
egyenértékűség objektív alátámasztást igazoló dokumentumokat, de különösen az 
alábbi iratokat:  

  

- üzemeltető/esetlegesen kezelő befogadó nyilatkozata az egyenértékűségről;  

- releváns és érintett – az alaptervet készítő - Tervező nyilatkozata az 
egyenértékűségre vonatkozóan;  

- esetlegesen műszaki dokumentáció, fedvénytervek és adott esetben MMT;  

- a Vállalkozótól adott esetben minta is kérhető;  

- minden egyéb, a Műszaki Előírásokban rögzített dokumentum.  
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2.1.2. Építési technológiai folyamat módosítása  

Az építési technológiai folyamat módosítása alatt a változatlan végleges műszaki 

tartalom elérésére irányuló, de a Műszaki Előírásokban írtaktól, vagy tervektől eltérő, 
azonban azzal egyenértékű építési technológiával, eljárással történő megvalósítást kell 
érteni. (pl. közműkiváltás - mint végleges műszaki tartalom - megvalósításaként a 
tervben sajtolás szerepel, azonban a helyszíni adottságok, vagy egyéb körülmény miatt 
nyílt árkos megoldással kívánja a Vállalkozó megvalósítani).   

  

A Vállalkozó jogosult az Ajánlatkérési Dokumentáció és a Kbt. 123. § (7) bekezdése 
alapján a Műszaki Előírások fejezetben meghatározott eljárásra, tevékenységre 
vonatkozóan ésszerűsítés céljából építési technológiai folyamat módosítására 
javaslatokat tenni. Javaslata azonban nem eredményezhet az Ajánlatkérési 
Dokumentációban foglaltaknál drágább, vagy hosszabb megvalósítási idővel járó 
megoldásokat, valamint azoknak az eredeti megoldáshoz képest műszakilag 

egyenértékűnek kell lennie.   

  

Ez nem minősül olyan Változtatásnak, amely a Tartalékkeret felhasználását 
eredményezné, ennek ellenére a helyettesítés/változtatás Mérnök általi elrendelése 
érdekében a Vállalkozónak igazolnia szükséges az építési technológiai folyamat 

egyenértékűségét.  

  

A fentiekre tekintettel a Vállalkozó az építési technológiai folyamat módosításának 
kezdeményezésével egyidejűleg köteles a Mérnök felé az egyenértékűség objektív 
alátámasztását igazoló dokumentumokat megküldeni, így különösen  

- az építési technológiaváltás körülményeinek és módjának ismertetése,  

- minden, a Mérnök által kért, és a kezdeményezés megalapozott megítéléséhez 
szükséges dokumentum,   

- a Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a munkákat végző alkalmazottak megfelelően 

képzettek, az esetlegesen előforduló vagy felhasználandó veszélyes anyagok 
jellemzőiről, birtokában vannak a szükséges építési technológiai ismereteknek, és 
megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek mind az adott építési 
technológia felhasználásában, mind pedig a veszély esetén szükséges 

teendőkkel kapcsolatban.   
  

Az elrendeléshez a Mérnök nyilatkozata is szükséges arról, hogy a Vállalkozó által 
javasolt építési technológiai folyamat alkalmazásával ugyanaz a végleges létesítmény 
fog megvalósulni.  

  

2.1.3. Technológiaváltás  

Technológiaváltás az adott beruházáson belül egy végleges létesítmény megváltozását 

jelenti, amely nemcsak folyamatában, hanem végleges paramétereiben is eltér a 
korábbiaktól. Azonban ez a technológiaváltás a projekt megvalósítási célját és 
funkcióját nem befolyásol(hat)ja. Ennek alkalmazására a Vállalkozási szerződés 8.36 
pontja adja meg a lehetőséget a vállalkozónak.  

A szerződés 8.36 pontja alapján: „A Vállalkozó jogosult ésszerűsítés céljából 

technológiaváltási javaslatokat tenni. Javaslatai nem eredményezhetnek a 
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Közbeszerzési eljárás dokumentációjában foglaltaknál drágább, vagy hosszabb 

megvalósítási idővel járó megoldásokat, valamint azoknak az eredeti megoldáshoz 
képest műszakilag egyenértékűnek kell lennie. A technológia váltását a Megrendelő 
jóváhagyásával a Mérnök Változtatásként rendeli el.”  

A technológiaváltás a szerződésben szereplő technológiai létesítmények, 
berendezések megváltoztatására irányuló vállalkozói kezdeményezést jelenti (pl. 

áramátalakító valamely technológiai részének változtatása)  

Ez nem minősül olyan Változtatásnak, amely a Tartalékkeret felhasználását 
eredményezné, azonban ennek elrendelése és elfogadása érdekében a Vállalkozónak 
minden esetben igazolnia szükséges az adott helyettesítési/változtatás igény 
egyenértékűségét.  

A vállalkozó írásbeli javaslatával egyidejűleg köteles a Mérnök felé az alábbi 
dokumentumokat benyújtani:  

- Tervező nyilatkozata a műszaki egyenértékűségről  

- Vállalkozó nyilatkozata a Szerződés 8.36 pontja szerint  

- üzemeltető/esetlegesen kezelő befogadó nyilatkozatát az egyenértékűségről  

- referenciák felsorolása, működési tapasztalatok  

- üzemeltető jóváhagyó nyilatkozata  

- technológiaváltásra vonatkozó tervdokumentáció és MMT  

Mérnök jogosult a fenti dokumentumokon kívül, az általa szükségesnek tartott, egyéb 
dokumentáció bekérésére Vállalkozótól.  

A technológiaváltás nem lehet drágább megoldás, tehát nem járhat többletköltséggel.  

  

2.1.4. Az egyenértékű helyettesítés/változtatás közös eljárásrendje  

A Vállalkozó a 2.1.1., 2.1.2. és 2.1.3 pontokban felsorolt alátámasztó dokumentumokkal 
együtt, írásban kezdeményezi a Mérnöknél az egyenértékű helyettesítési/változtatási 
igényét. A Mérnök jogosult további dokumentumok, illetve mérések bekérésére, annak 

érdekében, hogy a kezdeményezett helyettesítéssel/változtatással kapcsolatban 
kellően megalapozott indoklással ellátott javaslatot adhasson a Megrendelő részére. A 
Mérnök az elkészített javaslatát a Vállalkozó által benyújtott dokumentumokkal együtt 
továbbítja a Megrendelő részére, aki mindezek alapján dönt a kezdeményezésben 
foglaltak elfogadásáról/elutasításáról. Amennyiben Megrendelő a kezdeményezésben 
foglalt helyettesítést/változtatást elfogadja, az bejegyzésre kerül az Építési Naplóba. Az 

összes, egyrészt a Vállalkozó részéről benyújtott, másrészt a Mérnök által kiegészített 
dokumentum a Változtatások nyilvántartása c. dokumentum mellékletéként kerül 
csatolásra.   

  

Az ezekkel kapcsolatos nyilvántartási szabályokat a 2.2.5. pont részletezi.  

  

2.1.5. Egyenértékű helyettesítések/változtatások elszámolása  

Az anyag, berendezés (2.1.1.), az építési technológiai folyamat (2.1.2) módosítása a 
tender azon tétele alapján kerül elszámolásra, amelynek 
helyettesítésére/változtatására szolgál.   

A 2.1.1. és 2.1.2. esetében a tételárat nem kell vizsgálni, mert a tételár a végleges 
létesítmény árát tartalmazza, ami pedig nem változik, csak a megvalósításhoz vezető 
módszer.  
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A 2.1.1. és 2.1.2. nem eredményezhetnek az Ajánlatkérési Dokumentációban 

foglaltaknál drágább, vagy hosszabb megvalósítási idővel járó megoldásokat, valamint 
azoknak az eredeti megoldáshoz képest műszakilag egyenértékűnek kell lennie, 
amelyről a Vállalkozó annak elrendelésének/elutasításának időpontjáig köteles 
nyilatkozni.  

  

A technológiaváltás (2.1.3.) a tender azon tétele(i) alapján kerül elszámolásra, 
amelynek helyettesítésére/változtatására szolgál, azonban amennyiben egyenértékű 
helyettesítések/változtatások elrendelésével megtakarítás jelentkezik az eredeti 
Beárazott Mennyiség-kimutatásokban foglaltakhoz képest, az elért megtakarítás 
összege teljes mértékben a Megrendelőt illeti meg.  

  

A technológiaváltás esetében az ahhoz kapcsolódó eredeti tételárakat össze kell vetni az 
egyenértékű helyettesítések/változtatásokra vonatkozó tételárakkal.  

  

Az Egyenértékű helyettesítések/változtatások nem eredményezhetnek az Ajánlatkérési 

Dokumentációban foglaltaknál drágább, vagy hosszabb megvalósítási idővel járó 
megoldásokat, valamint azoknak az eredeti megoldáshoz képest műszakilag 
egyenértékűnek kell lennie, amelyről a Vállalkozó annak elrendelésének/elutasításának 
időpontjáig köteles nyilatkozni.  

  

2.2. Nem egyenértékű Változtatások  

A nem egyenértékű Változtatás a projektelem valamely rögzített méretének, mennyiségének 
vagy jellemzőjének megváltozása, amely a Szerződésben eredetileg nem szereplő munka 

elvégzésével és/vagy valamely munka elhagyásával jár. Ennek oka lehet:  

  

- jogszabályi változás, műszaki szabványváltozás, hatósági (hatóságok, 
szakhatóságok, kezelők, üzemeltetők) rendelkezésből eredő műszaki 
tartalomváltozás: olyan jogszabályváltozás vagy a projektelem tervezése vagy 
megvalósítása szempontjából hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóság (hatóságok, szakhatóságok, üzemeltetők, kezelők) azonnal 
alkalmazandó és kötelező rendelkezése, amely a projektelem tervezése vagy 
megvalósítása vonatkozásában releváns, vagy  

  

- pótmunka: a munka során műszaki szükségességből felmerülő, előre nem 
látható, valamint a rendes gondossággal el nem hárítható események 

következtében szükséges változtatás, amely a létesítmények rendeltetésszerű 
használatához/üzemeltetéséhez feltétlenül szükséges.   

  

- jogszabályi változás, műszaki szabványváltozás, hatósági rendelkezésből eredő 
műszaki tartalomváltozás   

  

A kivitelezés időtartalma alatt, mindkét féltől függetlenül bekövetkező, előre nem látható 
jogszabályváltozás, hatósági/kezelői/üzemeltetői rendelkezés, ami a Felekre nézve kötelező, 
amennyiben figyelmen kívül hagyása meghiúsítaná a szerződésszerű teljesítéshez szükséges 
tevékenység megvalósítását, engedélyek megszerzését. Erre tekintettel a Vállalkozó köteles 
minden, a feladat megvalósításával kapcsolatos jogszabályt, valamint bármely hatósági 
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határozat rendelkezéseit teljes körűen betartani. Amennyiben a szerződésben meghatározott 

feladatokat érintően a szerződéskötést követően akár jogszabályokban, akár szabványokban 
módosulás következik be, a Vállalkozó köteles erről a Mérnököt, illetve a Megrendelőt 
értesíteni. A Mérnök a Megrendelő előzetes egyetértésével utasítást ad arra vonatkozóan, 
hogy ezen módosulásokat figyelembe kell-e vennie a Vállalkozónak. A Mérnök az utasítással 
egyidejűleg köteles megállapítani azt is, hogy kell-e a szerződés tekintetében további 
intézkedéseket tenni.  

    

  

2.2.1. A nem egyenértékű Változtatások kezelésére vonatkozó eljárásrend  

2.2.1.1.  Megrendelő/Mérnök által kezdeményezett Változtatás:  

A Mérnök jogosult a Megrendelővel való előzetes egyeztetést és írásbeli jóváhagyást 
követően olyan pótlólagos utasításokat adni Vállalkozónak, amelyek a megfelelő és 
kielégítő kivitelezés, megvalósítás érdekében szükségesek, és amelyeknek a 
Vállalkozó köteles eleget tenni. (Pl. a megváltozott helyszíni körülmények miatt 

balesetveszély elhárításával kapcsolatos soron kívüli intézkedések)  

A Mérnök kidolgozott javaslatát az összes alátámasztó dokumentummal együtt 
benyújtja a Megrendelő részére, aki esetlegesen módosítja, kiegészíti a Mérnök 
javaslatát. A Megrendelő ennek eredményéről értesíti a Kedvezményezettet.   

  

2.2.1.2.  Vállalkozó által kezdeményezett Változtatás   

Főszabály szerint a Vállalkozó a kiviteli tervek alapján köteles a kiviteli munkák 
elvégzésére. Az attól való eltérés csak a Vállalkozó írásbeli kezdeményezése útján 
(melyben megjelöli a változtatás szerződés szerinti jogcímét, illetve hivatkozik az 
adott szerződéses pontra), az alábbi eljárásrend betartása mellett, a Mérnök – a 
Megrendelő hozzájárulása /engedélye alapján kiadott - írásbeli engedélyével 

lehetséges.   

A Vállalkozó kidolgozott javaslatát benyújtja a Mérnök részére, aki szükség esetén 
megküldi észrevételeit a Vállalkozónak, aki ennek megfelelően módosítja, kiegészíti 
javaslatát. Ezt követően a Mérnök kialakítja a javaslattal kapcsolatos álláspontját és 
a kérelemmel együtt megküldi Megrendelőnek. A Megrendelő a Változtatást és 

annak összes dokumentumát saját álláspontjával kiegészítheti és ennek 
eredményéről értesíti a Kedvezményezettet.   
  

2.2.1.3. Nem egyenértékű Változtatás ellenértékének megállapítása és 

elszámolásának módja  

Az elrendelt nem egyenértékű Változtatás értékének megállapítása a Megrendelő 
által kiadott és a Vállalkozó által beárazott Mennyiség-kimutatásban feltüntetett 
árakon, vagy egységárakon történik, amennyiben az elvégzett munka műszaki 
tartalma egyértelműen megegyezik a Beárazott Mennyiség-kimutatásban foglalt 
Tétel szerinti munka műszaki tartalmával. E kérdés tekintetében a Tételek tartalma 

alapján a Mérnök nyilatkozata elsődlegesen az irányadó.   

Ha a Beárazott Mennyiség-kimutatás nem tartalmaz olyan árat vagy egységárat, 
melyek alkalmazhatók a változtatás alapján elvégzendő munkára, illetve egyéb ezen 
pont alapján elszámolandó, a jelen Feltételekben meghatározott igényre, akkor a 
Mérnök saját megítélése szerint, vagy  

a) a Mérnök szervezet árszakértőjének véleménye alapján állapítja meg az 
alkalmazandó árat, vagy  
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b) utasítja a Vállalkozót az alkalmazandó ár megállapítására azzal, hogy az 

alkalmazandó árat a piaci árnak megfelelő transzfer-ár alátámasztására 
jogszabályban előírt dokumentációval igazolja.  

  

Amennyiben - Megrendelő előzetes hozzájárulásával - a Mérnök által elrendelt 
Változtatás következtében megtakarítás jelentkezik a Beárazott 
Mennyiségkimutatásokban foglaltakhoz képest, az elért megtakarítás összege teljes 
mértékben a Megrendelőt illeti meg.  

  

Nem tekinthetők Változtatásnak azok a tervezésben, vagy megvalósításban 

jelentkező eltérések, amelyekre a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozónak 
átadott dokumentumok bármelyikében feltüntetett olyan technológiai 
bizonytalanságok miatt kerül sor, amelyekre a Megrendelő a hivatkozott 
dokumentumokban felhívta a Vállalkozó figyelmét, ezért alaposan feltételezhető, 
hogy a Vállalkozó az ilyen eltérés lehetőségének figyelembevételével adta meg az 
árat.  

Ennek megfelelően a többletmunka – amely minden olyan munka, ami a beárazott 
mennyiség-kimutatásban nem, vagy nem megfelelő mennyiségben került 
feltüntetésre, de az Ajánlatban vagy a Szerződés más részeiben, így különösen a 
tervekben, műszaki előírásokban vagy az azokhoz kapcsolódó hatósági 
engedélyekben szerepel, és amelyet a Vállalkozó díjazás nélkül köteles elvégezni - 

tekintettel arra, hogy anélkül a szerződés nem teljesülne - nem minősül 
Változtatásnak.    

  

2.2.2. Nem egyenértékű Változtatások elszámolása:  

A nem egyenértékű Változtatás elrendelésekor vizsgálni szükséges, hogy annak értéke 
a tartalékkeret összegébe belefér, vagy azt meghaladja.   

A Vállalkozási szerződés 19. pontja részletesen rögzíteni a tartalékkeret 

felhasználásának szabályait és rögzíti annak mértékét is.   

A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése szerint a tartalékkeret kizárólag 
a teljesítéshez a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák 
ellenértékének elszámolására használható, amelynek keretei között történő 
felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után a szerződés módosítását vagy a 

közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét. A szerződésben azonban 
egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíteni kell a 
felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit.    

Ennek megfelelően a tartalékkeret olyan előre meghatározott pénzösszeg, amely 
kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos 

használathoz szükséges munkák ellenértékére használható fel a Szerződésben 
rögzített feltételeknek megfelelően.  

A Vállalkozó a tartalékkeret felhasználására vonatkozó igényét az alátámasztó 
dokumentumokkal együtt a Mérnöknél kezdeményezi. A Megrendelő a Mérnök 
indokolással ellátott javaslata alapján írásban dönt az igény 

elfogadásáról/elutasításáról.   

A Mérnök javaslatában köteles ismertetni azokat a műszaki, szakmai vagy egyéb 
(jogszabályváltozás, hatósági/kezelői/üzemeltetői rendelkezés) okokat, indokokat, 
amelyek megítélése szerint megalapozzák a tartalékkeret felhasználásának feltételeit 
és egyben igazolják a munkák elvégzésének szükségességét, továbbá köteles 
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alátámasztani, hogy a Vállalkozó a munkát alátámasztható és indokolt ellenszolgáltatás 

mellett teljesíti.   

A Megrendelő a Változatást írásban rendeli el, a Mérnök pedig ennek tényét az Építési 
naplóban rögzíti.  

  

2.2.3. Elrendelt Változtatás Teljesítés igazolása és számla:  

A tartalékkeret terhére elrendelt Változtatásnál a Vállalkozó a Mérnök által kiállított, 
Megrendelő által jóváhagyott teljesítésigazolást követően jogosult számla kiállítására. 
A számla benyújtása és kiegyenlítése a Vállalkozási szerződés vonatkozó 
rendelkezései alapján történik.  

  

2.2.4. Elrendelt Változtatás miatti biztosíték emelése  

Amennyiben a Vállalkozói díj bármilyen okból történő növelésre vagy a Tartalékkeret 
igénybe vételére kerül sor, a Vállalkozó köteles a Vállalkozói díj módosulásának vagy 
a Tartalékkeret igénybe vételének hatályba lépésétől számított 15 napon belül a 
Teljesítési Biztosítékot a megnövelt ellenérték alapján számított összegre kiegészíteni, 
vagy a Teljesítési Biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési 

Biztosítékra kicserélni és a Megrendelő számára átadni.  

  

2.2.5. Változtatások követése és egyeztetése  

A Változtatások megfelelő és időben történő kezelése érdekében a Mérnök a kooperációk 
alkalmával a Megrendelő és a Vállalkozó képviselőivel egyeztetést tart.   

A Mérnök a Változtatásokról minden esetben (függetlenül attól, hogy az elfogadásra 
kerül vagy sem) köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartás mellékletét képezi a 
Változtatásokkal kapcsolatos valamennyi alátámasztó és jóváhagyó/elutasító 

dokumentum.  

  

  

  

  

  

  


