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A PROJEKT TÁRGYA, MŰSZAKI TARTALMA, CÉLJA: 

Az 1950-60-as évektől kezdődően a Dunán jelentős medersüllyedés alakult ki. A medersüllyedés 
következtében lesüllyedtek a kis- és közepes vízszintek. A Mosoni-Duna torkolatánál a kisvízszintek 
közel 2 métert süllyedtek. A vízszintsüllyedés eredményeként leszívó hatás érvényesül, a dunai kisvizek 
leszívják a Mosoni-Duna alsó torkolati szakaszán a vizeket, így a vízszintsüllyedés még Győrnél, sőt a 
Rába alsó szakaszán is érzékelhető. Ugyanakkor az árvízszintek emelkednek. Legutóbb 2013-ban 
vonult le rekord méretű árhullám a Dunán. 

Elsőrendű feladat a Duna vízszintsüllyedésének hatására a Mosoni-Duna lesüllyedt kis- és közepes 
vízszintjeinek visszaállítása, a Duna megtámasztó hatásának megfelelő torkolati vízszint visszaállítása. 
A kis- és közepes vízszintek visszaállításával lehetővé válik a vizes élőhelyek rehabilitációja, a hajózás 
biztosítása, a győri városkép javítása, a „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási 
rehabilitációja” és a „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú 
továbbfejlesztése” tárgyú projektek céljainak maradéktalan teljesülése. 
A beruházás eredményeként a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő medencés kikötővé alakul a 
Mosoni-Duna torkolatának áthelyezésével, és a torkolatáthelyezésbe kerülő műtárggyal. 
A műtárgy megépítésével, mely árvízkapuként is funkcionál, a vízszint rehabilitáció hatásterületén az 
árvízvédelmi biztonság javul. 

 

A PROJEKTBEN MEGVALÓSÍTANDÓ MŰSZAKI TARTALOM: 

Előkészítésen belül elszámolva: 

 kiviteli tervek készítése 

 előzetes régészeti dokumentáció készítés (ERD) 

Kivitelezés: 

Munkakezdési engedélyhez szükséges egyéb dokumentációk: 

 Vízkárelhárítási és környezeti kárelhárítási intézkedési terv készítés 

 egyéb tervezési feladatok (Technológiai Utasítás, Mintavételi és Minősítési Terv, Organizációs 

terv, …stb.) 

Terület előkészítés 

 fakitermelés 

 régészeti feltárás (amennyiben szükséges) 

 lőszermentesítés 

Mosoni-Duna torkolati műtárgy építése 

 vízszint szabályozó zsilip építés 

 hajózsilip építés 

 hajózsilip részeként  egyéb létesítmények (elő- és utókikötő) építése 

 hallépcső építés 

 elzáró szerkezetek (fő, és ideiglenes elzárások) legyártása, beüzemelése 

 mozgató berendezések legyártása, beüzemelése 

 üzemi híd és a hozzá csatlakozó utak építése 

Kezelőépület építése 
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 kezelőépület építése 

 kezelőépület felszerelése 

 belső közmű ellátás kiépítése (víz, gáz, villamos rendszerek, stb.) 

 hírközlő rendszerek kiépítése 

Közmű rendszerek kiépítése 

 vízellátás (ivóvíz, ipari- és tűzi víz) kiépítése 

 szennyvízelvezetés 

 kétoldalról történő (vagy kétoldali) független villamos ellátás kiépítése 

 gázellátás kiépítése 

 hírközlő rendszerek kiépítése 

Töltésépítés 

 töltés építés jobb és balparton 

Kotrás, földmunkák 

 mederáttöltések elvégzése 

 mederkorrekciók elvégzése 

Sólyapályák, csónakátemelők 

 sólyapálya kialakítása a felvízi és az alvízi oldalon 

 csónakátemelő építés 

Kőművek építése 

 part-, és rézsűvédelem építése 

 vezetőművek átalakítása 

Monitoring rendszer 

 monitoring kutak telepítése 

 vízmércék telepítése, átalakítása 

 távjelző rendszerek kiépítése 

Befejező munkák 

 területrendezés 

 parkosítás 

Egyéb tervek 

 Átadási/megvalósulási dokumentáció készítése 

 Üzemeltetési engedélyes terv készítés 

 Vízjogi üzemeltetési, használatbavételi, forgalomba helyezési engedélyek dokumentációjának 

benyujtása 

 Nyilvántartási terv készítés, integrálása a meglévő tervekbe 

 Üzemeltetési szabályzat készítése (ideiglenes, ill. végleges kezelési és karbantartási utasítás) 

 

A PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT SZERZŐDÉSEK: 
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A Megbízó a Projekt megvalósítására jelen szerződésen felül különösen az alábbi megbízási, valamint 

vállalkozói szerződéseket köti: 

 

 FIDIC Sárga Könyv szerint kötött Vállalkozási szerződés a „Mosoni-Duna torkolati szakaszának 

vízszint rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú projekt 

előkészítésére, tervezésére és megvalósítására (terv szerint 1 közbeszerzéssel, 

részajánlattételi lehetőség nélkül) 

 Megbízási szerződés keretében a „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” 

című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú projekt megvalósításával kapcsolatos 

PR- és tájékoztatási tevékenység teljeskörű ellátása. 

 Szükség szerint régészet 

Árubeszerzés (üzemeltetési fenntartási feladatok ellátásához eszközök beszerzése) 

 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ENGEDÉLYEK: 

 Környezetvédelmi engedély 

 Vízjogi létesítési engedély a torkolati műtárgyra és létesítményeire 

 Hajózási hatósági létesítési engedély a torkolati műtárgyra és létesítményeire 

 Vízjogi létesítési engedély a közművekre 

 Vízjogi létesítési engedély a monitoring kutakra 

 Építési engedély a kezelőépületre 

 Építési engedély a kezelőhídra 

 Villamos vezetékjogi engedély a torkolati műtárgy és létesítményei villamos energia 

ellátására 

 Hírközlési hatósági létesítési engedély a torkolati műtárgy és létesítményei hírközlésének 

biztosítására 

 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TERVEK, TANULMÁNYOK: 

Rendelkezésre álló dokumentumok: 

 Döntés előkészítő tanulmány 

 Vízjogi engedélyes terv a torkolati műtárgyra és létesítményeire 

 Vízjogi engedélyes terv a közművekre 

 Vízjogi engedélyes terv a monitoring kutakra 

 Építési engedélyes terv a kezelőépületre 

 Építési engedélyes terv a kezelőhídra 

 
KIVITELEZŐ ÁLTAL ELKÉSZÍTENDŐ TERVEK: 

 kiviteli tervek készítése 

 Vízkárelhárítási és környezeti kárelhárítási intézkedési terv készítés 

 Mérnök által kiadott Munkakezdési engedélyhez szükséges összes dokumentáció elkészítése 

(organizációs tervek, TU-k, munkavédelmi tervek, stb) 

 Egyéb tervezési munkák, 
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o Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek, szabályzatok készítése, 

o Megvalósulási terv készítése 

o Üzemeltetési engedélyes terv készítés 

o Üzemeltetési engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítése, és 

közreműködés az engedélyezési eljárásokban. 

o Nyilvántartási terv készítés, integrálása a meglévő tervekbe 

 

KIVITELEZŐ ÁLTAL BESZERZENDŐ ENGEDÉLYEK: 

 

 Valamennyi, a megvalósításhoz szükséges, a fent felsorolt engedélyeken túli engedélyek 

beszerzése, valamint az engedélyek szükség szerinti módosítása. 

 

A MEGBÍZOTT ÁLTAL ELVÉGZENDŐ FELADATOK  

 

Megbízási szerződés keretében a „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című, 

KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú projekt keretében tervezésre és kivitelezésre FIDIC 

Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkák FIDIC mérnöki, műszaki 

ellenőrzési feladatainak ellátása. 

 

A Megbízottnak a feladata a megvalósításhoz szükséges építési szerződés(ek) felügyeletére terjed ki 

az alábbi részletezésben leírtak szerint. A beruházás a FIDIC Sárga könyv szerint valósul meg, az 

ebből fakadó követelményeket az „Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek szerződéses 

feltételei, elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és 

mérnöki létesítményekhez” c. második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás (2011. szeptember) rögzíti. 

Megbízott tevékenységét köteles oly módon végezni, hogy az a jelen dokumentumban foglaltakon túl 

mindenben megfeleljen, a Szerződésben, az engedélyekben, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben, 

és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak 

 

A Megbízott feladata a Projekt tervezési, kivitelezési munkáinak ellenőrzése a Támogatási 

Szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján. Ennek keretében, 

mint független mérnök szervezet, objektíven kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar 

költségvetésből érkező források legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a 

projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi 

előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon végezni. 

 

Nyertes Ajánlattevő/megbízott Műszaki ellenőr, 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak 

szerint elvégzendő feladatok: 

 

- Az építőipari kivitelezői tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció 

tartalmáról szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr számára 

előírt tevékenység elvégzése, különösen a rendelet 16.§.(2) és (3) pontjai szerint; 

- A Megbízó által meghatározott munkarészek – földmunka, beton és vasbeton szerkezetek, 

acélszerkezetek – Kivitelező vállalkozó által végeztetett minőségellenőrzésének 

felügyelete, a kivitelező független szakértjének, illetve általa bérelt akkreditált 
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laboratóriumok bevonásával, beleértve a geodéziai munkálatok ellenőriztetését, az 

ellenőrzési munkák dokumentáltatását, és nyomonkövetését, a megfelelőség 

igazolását 

- Köteles gondoskodni az építési munkák szükség és előírások szerinti, de minimum heti 

gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez 

szükséges szakértelemmel rendelkező szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával; 

- A kivitelezés mennyiségi és minőségi ellenőrzése, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges 

intézkedések megtétele, a kiviteli szerződésben foglaltak szerinti felelősségbiztosítás 

megfelelőségét ellenőrzi; 

- A kivitelezés során annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező vállalkozó(k) a kivitelezési 

feladatokat az azok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban foglaltak 

szerint végzi(k), 

- A Kivitelezés során közreműködés az elvégzett teljesítmények szerződésszerű igazolásában; 

- Közreműködés a próbaüzem, üzempróba, komplex kipróbálás lebonyolításának 

előkészítésében, lebonyolításában, és felülvizsgálatában, nyilatkozat tétel az 

eredményességről, megfelelőségről; 

- Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítésében, lebonyolításban, a 

megvalósulási tervek, az átadási dokumentáció, valamint az üzemeltetési engedély 

megszerzéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzésében és javaslattétel az átvételről 

Mérnök részére; 

- Hiány- és hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások 

elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása érdekében; 

Nyertes ajánlattevő/ megbízott Mérnök FIDIC előírásai szerint elvégezendő feladatai: 

 

- Közreműködés a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások előkészítésében 

dokumentumainak előállításában és lebonyolításában,  

- Közreműködés az esetlegesen felmerülő kiegészítő építőipari feladatok ellátására irányuló 

közbeszerzési eljárások előkészítésében, dokumentumainak előállításában és az eljárás 

lebonyolításában, 

- A kivitelezési feladatokkal megbízott vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének teljes 

felügyelete, 

- A tervezési és megvalósítási ütemtervek jóváhagyása és teljesítésének naprakész állapotban 

történő figyelemmel kísérése, 

- A kivitelezési tervek készítése és a kivitelezési munkák során a létesítési (építési) engedélyben 

foglaltak betartásának, valamint a hatósági, kezelői és üzemeltetői egyeztetések 

megtörténtének ellenőrzése, a tervegyeztetések megszervezése, dokumentálása, a kivitelezési 

tervek jóváhagyása. 

- Engedélyezési terv készítés vagy módosítás szükségességének felmerülése esetén az 

engedélyezési tervek megfelelőségének és érvényességének vizsgálata, tervbírálatok 

megszervezése, dokumentálása, és az engedélyezési tervek jóváhagyása, 

- A próbaüzem, üzempróba, komplex kipróbálás tervének, ütemtervének vizsgálata, azok 

jóváhagyása, nyilatkozat tétel a próbák eredményességről, megfelelőségről; 

- A munkaterület átadás-átvételi eljárás megszervezése, lebonyolítása, az eljárásról jegyzőkönyv 

készítése és érintetteknek való megküldése, 
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- A kivitelezés során annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező vállalkozó(k) a kivitelezési feladatokat 

az azok ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatban foglaltak szerint 

végzi(k), 

- A vállalkozók minőségbiztosítási tanúsítványának ellenőrzése, 

- A Vállalkozó által kezdeményezett tervmódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói 

követelések véleményezése, 

- A Vállalkozó által kezdeményezett tervmódosítások, változtatási javaslatok, vállalkozói 

követelések vonatkozó előírások szerinti kezelése, 

- A kivitelezés során felmerült vállalkozói többletköltségek indokoltságának felülvizsgálata és 

véleményezése, 

- Közreműködés az EU támogatással megvalósuló létesítményekre előírt jelentések 

elkészítésében, 

- A Vállalkozó részére előírt jelentések véleményezése, elfogadásra való előterjesztése Megbízó 

felé, 

- Havonként és negyedévente előrehaladási jelentés készítése. Szükség esetén Ajánlatkérő 

kérésére külön előrehaladási jelentések készítése, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti 

mérnök határozatok, igazolások és egyéb dokumentumok elkészítése és kiadása,  

- A kivitelezésben résztvevő Kivitelezők, Üzemeltetők, Szakfelügyeletet ellátó hatóságok, 

valamint szükség esetén szakértők és Ajánlatkérő részvételével rendszeres (az adott 

helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és időtartamától és előrehaladásától függően, de 

legalább havonta) kooperációs megbeszélés szervezése és vezetése. A kooperációs 

megbeszélésen tárgyalt kérdésekről és intézkedésekről a helyszínen jegyzőkönyvet kell 

készíteni és azt Ajánlatkérő, illetve az érintettek részére is meg kell küldeni, Az igazolt 

teljesítmények és Ajánlatkérő által előírt pénzügyi teljesítések naprakész nyilvántartása; 

- A kivitelezés során folyamatos együttműködés a leendő üzemeltetővel, a szakfelügyeletet 

biztosító hatóságokkal, a megvalósítással érintett üzemeltetőkkel, kezelőkkel, valamint 

közreműködés a lebonyolításban érintettekkel; 

- Rendkívüli helyzetben (pl. árvíz illetve belvíz idején) együttműködés az illetékes hatóságokkal, 

a kármegelőzés illetve kárenyhítés érdekében szükséges intézkedések kidolgozásában és 

végrehajtásában illetve végrehajtatásában; 

- A Kivitelezési feladatok ellátására létrejött szerződés(ek) mellékkötelezettségeként megjelölt 

biztosítások és biztosítékok meglétének és érvényességének folyamatos ellenőrzése; 

- Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök 

képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést 

megteszi; 

- Szoros kapcsolattartás a tájékoztatási feladatot külön szerződésben ellátó PR vállalkozóval, 

közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában és részvétel a tájékoztató 

tevékenységben, lakossági fórumokon, rendezvényeken. 

- Jogviták és számlaviták esetében, a Megbízó részére szükséges adatszolgáltatás teljesítése 

és támogatása az eljárás során, 

- Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti 

ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában.  

- A Megbízott köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyarország Kormánya 

illetékes szervei vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független 
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szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába 

betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról, 

információkról előzetesen tájékoztatni köteles; 

- Vagyonátadásban és aktiválásban való közreműködés (amennyiben erre a műszaki átadás-

átvételt követően kerül sor, akkor rendelkezésre állási időszakban), 

- Az üzemeltetési engedélyek megszerzésében való közreműködés (amennyiben erre a műszaki 

átadás-átvételt követően kerül sor, akkor rendelkezésre állási időszakban), 

- A Megbízott feladatainak ellátása során, szükség esetén együttműködni köteles az érintett 

környezetvédelmi és építési hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a 

Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és személyekkel. 

- Megbízott köteles Megbízót a FIDIC 2.2 alcikkelye szerinti közreműködési kötelezettségében 

ésszerű mértékben tehermentesíteni. 

- A FIDIC 4.7 (Kitűzés) alcikkellyel kapcsolatban a Megbízott kötelezettsége a kitűzési 

alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a Vállalkozóknak. 

- A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése, közreműködés a lebonyolításban, a 

megvalósulási tervek, az átadási dokumentáció, valamint az üzemeltetési engedély 

megszerzéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzése és javaslattétel az átvételről 

Ajánlatkérő részére; 

- Hiány- és hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások 

elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása. 

- A sikeres műszaki átadás-átvételt követően Zárójelentés készítés a Mérnök feladatinak 

teljesítéséről és Közreműködés a pénzügyi lezárás munkáiban; 

- Közreműködés a garanciális időtartam alatt az utó-felülvizsgálati eljárásokban, az eljárások 

megszervezése, lefolytatása, dokumentálása, továbbá a hibajegyzékben jelzett és a jótállási, 

szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatásában; 

A MEGBÍZOTT FELADATAINAK ELVÉGZÉSÉHEZ IGÉNYBEVEENDŐ SZEMÉLYEK 

 

1 fő FIDIC Mérnök szakember, aki rendelkezik 

- műszaki főiskolai vagy műszaki egyetemi, vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel és vízgazdálkodás 

tárgyú (az 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 22. pontjában meghatározott tárgyhoz rendelhető) 

szakirányú, vagy ezzel egyenértékű mérnöki végzettséggel 

- a 266/2013. Kr. szerinti ME-VZ műszaki ellenőri jogosultsággal, 

- min. 36 hónap FIDIC Mérnök vagy FIDIC Mérnök helyettese/képviselője, vagy projektvezető, vagy 

projektvezető helyettes pozícióban szerzett szakmai gyakorlattal 

- aki legalább 1 db, a 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 22. pontjában meghatározott tárgyú építési 

beruházás során FIDIC Mérnök vagy FIDIC Mérnök helyettese/képviselője vagy projektvezető, vagy 

projektvezető helyettes pozícióban részt vett 

 

1 fő műszaki ellenőr szakember, aki rendelkezik: 

- a 266/2013. Kr. szerinti ME-VZ műszaki ellenőri jogosultsággal, és 

- a 266/2013. Kr. szerinti ME-KÉ jogosultsággal  

 

1 fő műszaki ellenőr szakember, aki rendelkezik 

- a 266/2013. Kr. szerinti ME-G műszaki ellenőri jogosultsággal, és 
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- a 266/2013. Kr. szerinti ME-VZ műszaki ellenőri jogosultsággal 

 

1 fő műszaki ellenőr szakember, aki rendelkezik 

- a 266/2013. Kr. szerinti ME-É műszaki ellenőri jogosultsággal 

 

1 fő tervező szakember, aki rendelkezik: 

- a 266/2013. Kr. szerinti VZ-TER tervezői jogosultsággal 

 

1 fő szakértő, aki rendelkezik: 

- a 297/2009. Kr. szerinti SZKV-1.3. szakértői jogosultsággal 

 

A MEGBÍZOTT FELSZERELÉSE 

A Közreműködők munkájához szükséges eszközök, fogyóeszközök, biztonsági felszerelések 

biztosítása a Megbízott feladata. A Mérnök műszaki ellenőrök munkájához szükséges technikai 

felszereltséggel (pl.: mérések elvégzéséhez szükséges műszerek, adatfeldolgozáshoz szükséges 

informatikai háttér) rendelkeznie kell. 

 

A MEGBÍZOTT ÁLTAL A VÉGREHAJTÁS SORÁN KÉSZÍTENDŐ JELENTÉSEK 

 

A Megbízott feladatainak teljesítése során rendszeres jelentéseket, illetve a Megbízó kérésére külön 

jelentéseket készít a Projekt tervezésével, építésével, kivitelezésével, befejezésével és minőség-

ellenőrzésével kapcsolatban, különösen a minőség, a határidők és a költségek figyelembevételével. 

 

A Megbízott a Megbízónak a Projekttel kapcsolatosan az alábbiak szerint készít jelentéseket. 

 

Jelentés / 

Dokumentum 

Megjegyzés Tervezet 

beadása 

Havi előrehaladási 

jelentés 

A megbízóval egyeztetett módon kell 

elkészíteni, és bele kell foglalni a 

Kivitelező Vállalkozó/k jelentéseit is.  

Havonta 
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Jelentés / 

Dokumentum 

Megjegyzés Tervezet 

beadása 

Negyedéves 

előrehaladási jelentés 

A jelen feladatleírás függelékében 

meghatározott tartalommal kell 

elkészíteni. Abban az esetben, ha a 

Megbízott tevékenységének időtartama a 

Projekt zárás időpontja utánra esik, akkor 

ez utóbbi dátumot megelőző utolsó 

negyedéves jelentésnek kell tartalmaznia 

a zárójelentésre vonatkozóan alább 

meghatározottakat, és ezzel a jelentéssel 

egy időben kell elkészítenie a 

végszámláját is. 

A negyedéves előrehaladási jelentéssel 

egyidejűleg a havi előrehaladási jelentést 

nem kell benyújtani és nem kell 

készíteni. 

Negyedévente, a 

jelentési időszakot 

követő hónap 15-ig. 

Összesített 

előrehaladási jelentés 

A Megbízott köteles az egyes 

teljesítésigazolásokban szereplő 

időszakokra (az első részszámla 

esetében a teljesítés Megbízott általi 

megkezdése és az első 

teljesítésigazolásban szereplő teljesítési 

időszak vége közötti időszakra) 

vonatkozóan összesített előrehaladási 

jelentéseket készíteni. 

Részszámlázáshoz 

kapcsolódóan. 

Zárójelentés 

 

A Megbízott tevékenységének 

időtartama végén (Különös szerződési 

feltételek IV. pont) zárójelentést és 

végszámlát kell készíteni. A 

zárójelentésnek alkalmasnak kell 

lennie arra, hogy felhasználásával a 

Megbízó a Projekt zárójelentését el 

tudja készíteni és megfelelő időben a 

KEHOP kifizetésre köteles szervezet 

részére az elszámoláshoz benyújtani.  

A zárójelentés 

tervezetét legalább 1 

hónappal a Megbízott 

tevékenysége 

időtartamának lejárta 

előtt be kell nyújtani. 

 

Megbízott vállalja, hogy a Megbízó írásbeli kérésére, a kérelemben megjelölt tartalommal soron kívüli 

jelentést készít. Az ilyen jelentéseket méltányos határidőn belül, a Megbízóval egyeztetve kell 

benyújtani. 

A Megbízottnak a fenti jelentéseit 2 nyomtatott példányban és elektronikusan kell a Megbízó által 

kinevezett Projektvezető részére benyújtania. 
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A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK KRITÉRIUMAI 

 

A Szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen és teljes körűen 

teljesülnek: 

- a vállalkozási szerződésekben foglaltak megvalósultak, a Projekt valamennyi építési 

tevékenysége műszakilag és pénzügyileg (elszámolások, kifizetések, aktiválás stb.) 

megvalósult;  

- jóváhagyott formában rendelkezésre állnak az építési szerződésekben előírt, a vállalkozó(k), 

által elkészítendő, a Megbízott által jóváhagyott kézikönyvek, tervek, rajzok, leírások a 

létesítmények, működtetéséhez és fenntartásához, üzemeltetési, üzembe helyezési 

engedélyek beszerzéséhez. 

- a vállalkozási szerződésben kikötött jótállási időszak eltelt. 

 

A MEGBÍZÓ FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

- írásbeli és szóbeli információ-szolgáltatás az adott intézkedéssel kapcsolatosan felmerülő 

témákban; a Projekthez kapcsolódó dokumentációk átadása a Szerződés aláírását követően, 

azon a nyelven és olyan formában, ahogyan azok a Megbízó rendelkezésére állnak;  

- koordináció a Projekt megvalósításában közreműködő személyekkel. A döntések továbbítása a 

Megbízottnak; 

- a Megbízott jelentéseinek felülvizsgálata és jóváhagyása; 

- részvétel a Megbízott által szervezett kooperációs megbeszéléseken nyilatkozattételre 

feljogosított képviselővel;  

- a vállalkozók, szállítók és megbízottak Megbízott által felülvizsgált és teljesítési igazolással 

ellátott számláinak ellenőrzése, és jóváhagyás esetén, továbbítása a KEHOP Irányító 

Hatóságnak. 

 

KAPCSOLATTARTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A MEGBÍZÓ ÉS A MEGBÍZOTT KÖZÖTT 

 

A Megbízott számára a szerződéses és projektmenedzsment kérdésekben az első számú kapcsolat a 

Különös szerződési feltételek VII. pontjában ilyenként megjelölt személy lesz. 

  

A TELJESÍTÉS SORÁN MINIMÁLISAN TELJESÍTENDŐ MÉRNÖKNAPOK SZÁMA 

 

A Megbízott a szerződés teljesítése során az ellátandó feladatok szerződésszerű teljesítéséhez 

szükséges mértékben és időtartamban, de minimálisan az alábbiakban meghatározott számú 

mérnöknap erejéig köteles a Megbízó rendelkezésére állni. „Mérnöknap” alatt a teljesítésbe bevont egy 

fő mérnök szakember 8 óra időtartamú, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 86. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerinti munkavégzését kell érteni. 

 

  Helyszíni rendelkezésre 

állás minimális mértéke 

(mérnöknap) 

Irodai rendelkezésre 

állás minimális mértéke 

(mérnöknap) 
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 a teljes kivitelezési 

időszak (42 hónap): 

182 hét 

  

FIDIC Mérnök szakember heti egy nap 

helyszíni jelenlét 

182 182 

1 fő Műszaki ellenőr (tervezési fázis)  eseti megjelenés 52  

1 fő Műszaki ellenőr (megvalósítási fázis)  9 hónap/év 

folyamatos helyszíni 

megjelenés 

560  

1 fő Műszaki ellenőr (megvalósítási fázis)  3 hónap/év heti 

egyszeri helyszíni 

megjelenés 

34  

további 2 fő Műszaki ellenőr (megvalósítási 

fázis)  

heti 1 nap helyszíni 

megjelenés 

364 364 

tervfelülvizsgáló, jóváhagyó szakember (VZ-

TER) 

 30 30 

SZKV-1.3 szakértő  30 30 

jótállási idő (24 hónap) alatt 1 fő (bármelyik, 

szükség szerint) havi 1,5 nap helyszíni 

jelenlét+irodai munka 2 havonta 1 nap 

 36 12 

Összesen:   1288 618 

Összes teljes elvárt mérnöknap:  1906 

 

A fentiek szerint meghatározott minimálisan elvárt mérnöknapokon felül valamennyi a beruházás 

megvalósításával kapcsolatban szükséges további erőforrás bevonása Megbízott feladata, beleértve 

különösen, de nem kizárólagosan a hétvégi munkavégzést, a több műszakos munkavégzéssel 

kapcsolatos többletfeladatokat, melyekkel kapcsolatban a Megbízott külön díj felszámítására nem 

jogosult.  

 

MEGBÍZOTTNAK A FELADATAI TELJESÍTÉSE SORÁN AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYOK SZERINT 

KELL ELJÁRNIA 

  

Vonatkozó jogszabályok (nem teljeskörű) listája 

 

1. Törvények 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

- 2016. évi XLI. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról 

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

- 2000. évi C. törvény a számvitelről 

- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

- 2015.évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

 

2. Kormányrendeletek 
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- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  

- 60/2014. (III.6.) Korm. rendelet a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi 

monitoringjáról és nyilvántartásáról 

- 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

- 266/2013. (VII.11.) Korm. rend az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 

tevékenységekről 

- 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenezésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

- 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

- 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és 

mellékleteiről 

- 10/1997 KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről 

- 232/1996. Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól 

- 147/2010. Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 

- 30/2008. KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról 

- 83/2014. Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 

veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 

 

3. Egyéb szabályok és előírások 

- FIDIC Sárga Könyv –Üzemek, telepek, és Tervezés-Építési projektek Szerződéses feltételei 

(2011) 

- A releváns egyéb vízügyi szakmai szabályok, szabványok, és előírások 

 


