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1. BEVEZETÉS 

Ezen dokumentum az ajánlatkérési dokumentáció III. kötetének 1. fejezete, mely együtt 

kezelendő az 2. és 3. fejezetekkel. 

 

2. ELŐZMÉNYEK 

 

A különböző hatások és természeti folyamatok következtében jelentősen csökkent a vízi 

élőhelyek területe a Mosoni-Duna torkolati szakaszán.  Ezért szükséges a meglévők 

megőrzése, megszűnésük megakadályozása, illetve a még rehabilitálhatók helyreállítása. 

A Magyarországi Felső-Duna aktuális rendezési igénye sürgető feladattá vált. 

A különböző rendezési vázlatoknál az árvízvédelmi, vízminőségi vízbázisvédelmi,hajózási, 

üdülési, rekreációs szempontok mellett meghatározó feladat a mellékág rendszerek, valamint 

holtágak, továbbá a mellékvízfolyások torkolati szakaszának rendezése is. 

Az AD STATUA konzorcium közbeszerzési pályázaton elnyert „Győr-Gönyű Országos 

Közforgalmú Kikötő továbbfejlesztésének tervezési és előkészítő munkái” projekt keretében 

2012 évében elkészítette a kikötő és logisztikai központ továbbfejlesztésére vonatkozó 

stratégiai tanulmányát. 

Az elvégzett  vizsgálatok, elemzések alapján, a stratégiai tanulmány készítése során rögzítésre 

került, hogy a Mosoni-Duna alsó szakaszán ( Győr és a torkolat között) - a kikötőt is érintő - a 

korábban felmerült problémák komplex megoldásához a kikötő medencéssé alakítása 

szükséges. Azaz a Mosoni-Duna torkolatának áthelyezésére és ezzel összefüggésben a kis és 

középvízszintek helyreállítását (a hajózhatóságot, a vizes élőhelyek helyreállítását, az 

árvízvédelem fejlesztésével összefüggésben az árvízkapu funkció beépítését továbbá a győri 

városkép javítását) biztosító torkolati műtárgy megépítése szükséges. 

A már említett stratégiai tanulmánnyal összhangban a AD STATUA konzorcium a „Mosoni-

Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” tárggyal döntés előkészítő tanulmányt 

készített 2015 évben. A tanulmány célja a megvalósítható műszaki változatok áttekintése és 

vizsgálata, valamint az előkészítést megelőző szakmai döntés támogatása volt. 

A döntés előkészítő tanulmány 2 vízszint szabályozó zsilipből, egy 90 m kamra hosszúságú 

hajózsilipből, és biológiai folyosóból álló üzemi kezelőhíddal rendelkező és árvízkapu 

funkciót is esetenként betöltő változatot javasolt, melyet a BME modellvizsgálatai is 

megerősítettek. 

Ezen előzmények után indulhatott el a tényleges tervezési folyamat. 

Elindult a torkolati műtárgy vízjogi létesítési engedélyezési terveinek készítése és az egyéb, a 

torkolati műhöz kapcsolódó létesítmények tervezése és az engedélyezési eljárások 

megindítása. 

 

Ezen műszaki dokumentum a „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” 

című KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú projekt keretében megvalósuló torkolati 

műtárgy építésére kiírt közbeszerzési pályázat ajánlatkérési dokumentációjának „Műszaki 
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követelmények” (III. kötet) című tervanyaga, mely a - a torkolati művet és a hozzá logikailag 

csatlakozó létesítmények létesítésének követelményrendszerét tartalmazza. 

A  tárgyi projekt esetében : 

Ajánlatkérő:  Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) 

Megrendelő: Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) 

Üzemeltető: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) 

 

A torkolati műtárgyat az Ajánlatkérő a FIDIC Sárga Könyve szerint tervezi megvalósítani. 

A Megrendelő műszaki követelményeinek célja meghatározni a munkák tervezésével és 

kivitelezésével kapcsolatos Megrendelői előírásokat, különös tekintettel a felhasználandó, 

beépítendő anyagokra és eszközökre valamint eljárásokra és munkafolyamatokra. A 

Szerződési Feltételek, a Tervezési Dokumentáció/Tervrajzok valamint jelen műszaki 

követelmények és előírások egymást kiegészítik, és ekképpen egymással összefüggésben kell 

azokat olvasni. 

A tervezési, illetve építési tevékenység megvalósításához szükséges valamennyi adat 

beszerzése, felülvizsgálata a Vállalkozó kötelessége. Az ellenőrzés elmaradásából vagy a nem 

kellő körültekintéssel beszerzett információkból eredően Ajánlatkérővel szemben semmilyen 

igény nem érvényesíthető. 

A Vállalkozó köteles – a szerződéses feltételekben meghatározottakon felül is – a Megrendelő 

(Ajánlatkérő) által kért adatokat a Megrendelő által előírt formában és módon a Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani, a Megrendelő feladatát képező jelentéstételi és egyéb 

kötelezettségek teljesítésére vonatkozó határidők figyelembe vételével. 

 

A Megrendelő az alapvetően szükséges vízjogi létesítési és építési engedélyeket beszerzi s a 

Vállalkozók részére hozzáférhetővé teszi az Ajánlatkérési dokumentáció V. kötet részeként, 

mellékletként csatolva. 

A vállalkozó feladata  minden olyan engedély beszerzése, mely még nem került beszerzésre 

és az építési munkához szükséges, mint például: 

 Építési engedély a létesítmény energia ellátásáraErdészeti engedély 

 Vizi munkavégzési engedély stb. 

és/vagy a megszerzett engedélyek szükség szerinti módosítása. 

Az Ajánlattevő feladatát képezi minden olyan feladat és terv elkészítése is, amely a kiviteli 

tervezéshez és a kivitelezéshez, a próbaüzemhez, az üzembe helyezéshez, az átadás-átvételhez 

és az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges, többek között: 

 Részletes geodéziai felmérés készítése, 

 Részletes geotechnikai szakvélemény készítése, 

 Teljes körű kiviteli terv készítése a torkolati műtárgyra és a hozzá logikailag csatlakozó 

létesítményekre, építményekre, a víziközművekre, a villamos energiaellátásra és a 

monitoring és adatátviteli rendszerre, 

 Aktualizált árvízvédelmi terv készítése az építés idejére, 
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 Organizációs terv készítése, 

 Munkavédelmi és egészségvédelmi terv készítése, 

 Vizsgálati terv készítése a nagy műtárgyra, 

 Próbaüzemi terv és ideiglenes kezelési utasítás összeállítása, 

 Próbaüzemi zárójelentés készítése, 

 Átadási dokumentáció készítése, 

 Nyilvántartási terv készítés 

 Végleges kezelési és karbantartási utasítás összeállítása, 

 Vízjogi üzemeltetési engedélyezési terv készítése 

A Vállalkozónak az előírt munkákat oly módon kell kiviteleznie, hogy az megfeleljen a 

vonatkozó szabványokban foglaltaknak és biztosítsa, hogy a beruházás keretében 

megvalósuló művek élettartama elérje vagy meghaladja az építményeknél az 100 évet, 

acélszerkezeteknél az 50 évet, gépészeti berendezéseknél a 25 évet, az elektromos 

berendezéseknél a 10 évet, az informatikai berendezéseknél a 7 évet. 

 

 

3. ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 

A Műszaki Előírások a Szerződés követelményeinek bővítését, részletezését célozzák, és 

semmi, ami ezekben foglaltatik, nem csökkenti a Szerződéses Feltételek tartalmát, továbbá 

nem menti fel a Vállalkozót az említett Szerződésben vállalt bármilyen kötelezettsége alól. 

 

Amennyiben jelen Műszaki Előírások értelmében szükség van a Mérnök jóváhagyására, az 

ilyen jóváhagyás nem menti fel a Vállalkozót a Szerződés alapján fennálló kötelezettségei 

vagy felelősségei alól. 

 

A Szerződéses Feltételeket és a Tervdokumentációt a Műszaki Előírásokkal összefüggésben 

kell olvasni, és azt az anyagot, amit az előzők 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. 

 

Az ajánlati dokumentációkhoz tartozó Műszaki Követelmények (Előírások) az alábbiak:  

 

1. fejezet  Általános követelmények 

2. fejezet  Részletes műszaki előírások 

3. fejezet  Szabványjegyzék 
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A Megrendelő (Ajánlatkérő) a létesítmények vízjogi létesítési engedélyeit - az ajánlatkérési 

dokumentáció részeként – az ajánlattevőknek illetve az engedélyes terveket a sikeres 

Ajánlattevőnek átadja. A Megrendelő által szolgáltatott tervek vízjogi létesítési engedélyeinek 

esetlegesen szükséges meghosszabbítása a Vállalkozó feladata. A Megrendelő által a 

Vállalkozónak átadásra kerülő terveken túlmenően szükséges egyéb részletterveket, 

számításokat kiegészítő engedélyeket és bármely egyéb szükséges információt a 

Vállalkozónak kell elkészítenie, beszereznie a Szerződés Különleges Feltételei szerint úgy, 

hogy ezek tartalma összhangban legyen a vízjogi létesítési engedélyben foglaltakkal. 

 

Ezen kívül minden egyéb a megvalósításhoz nélkülözhetetlen hatósági állásfoglalás, 

fakivágási engedély, szakhatósági, kezelői, üzemeltetői állásfoglalás, jóváhagyás beszerzése a 

Vállalkozó feladata. 

 

A műszaki dokumentációban alkalmazott mértékegységek megegyeznek a Systeme 

International (SI) rendszerben előírt és megengedett mértékegységekkel. Amennyiben a 

Műszaki Előírásokban hivatkozott szabványokban vagy egyéb okmányokban szereplő 

mértékegységek nem azonosak az SI rendszer által előírt vagy elfogadott mértékegységekkel, 

ezeket át kell számítani az SI mértékrendszerre ezen Szerződés céljára. 

 

4. LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ ADATOK 

A létesítmények helyszínére, geometriai elrendezésre, szintjeire, a közművek nyomvonalára 

vonatkozó adatokat az ajánlatkérési dokumentáció V. kötetében lévő tervek tartalmazzák. A 

további részleteket – amennyiben azok nincsenek feltüntetve – a Vállalkozó kötelessége a 

megvalósítás során meghatározni a szükséges számítások elvégzésével. 

 

A torkolati műtárgy kitűzési alapvonalainak meghatározó pontjait - EOV koordinátákkal 

megadva - az ajánlatkérési terv részletes helyszínrajza tartalmazza. 

 

A Dokumentáció tervein lévő méreteket és szinteket helyesnek lehet feltételezni, de a 

Vállalkozónak ezt ellenőriznie kell a helyszínen végzett mérésekkel. Ha bármilyen eltérés 

mutatkozna a rajzokon lévő adatok és a helyszínen tapasztaltak között – amelyek a munkák 

bármely részének a szintjeit, illetve méreteit befolyásolnák – a Vállalkozónak ezt kellő időben 

közölnie kell a Mérnökkel. 

5. TERVEZÉS 

5.1. TERVEK FAJTÁI ÉS TARTALMUK 

Ajánlati terv 
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A versenykiírási dokumentáció V. Kötet (Műszaki tervek) elsődlegesen a pályázók 

ajánlattételére, az ajánlatok versenytárgyalás keretében történő elbírálására és a Vállalkozó 

kiválasztására szolgál. 

 

Építési, (Kiviteli) és Bontási Tervek 

 

A kivitelezést megelőzően készülő műszaki megvalósítási tervdokumentáció (kiviteli terv) az 

építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció 

tartalmáról szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben és annak módosításában 

meghatározottak szerint. A kiviteli terv tartalma nem térhet el a jogerős és végrehajtható 

vízjogi és építési (létesítési) engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott és engedélyezési 

záradékkal ellátott tervekben foglaltaktól és a terveknek meg kell felelniük a Szerződéses 

Megállapodás részét képező valamennyi dokumentumban meghatározott követelménynek is. 

Ennek betartásáért a Vállalkozó felel.                   

 Azokra a létesítményekre, (amennyiben ilyenek vannak) amelyekre jogerős és 

végrehajtható építési engedélyek vannak és a Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátja, kivitelezési tervdokumentációt kell készíteni az építőipari kivitelezési 

tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal és 

részletezettséggel. 312/2012.   Korm.rend. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

(ÉTDR). 

 

Azokra a létesítményekre, amelyekre vonatkozóan a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti jogerős és végrehajtható vízjogi 

létesítési engedélyek vannak és a Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, szintén el 

kell készíteni a kiviteli terveket, viszont ezek tartalmát jogszabály nem rögzíti. A kiviteli 

(műszaki megvalósítási, építési) terv olyan terviratok és tervrajzok összessége, amely minden, 

a megvalósításhoz szükséges és elégséges közvetlen információt, utasítást tartalmaz, továbbá 

tanúsítja a vízjogi létesítési engedélyben (és vízjogi létesítési engedélyezési tervben), a 

Szerződéses Megállapodásban és annak részét képező dokumentumokban részletezett 

követelmények teljesítését és ennek figyelembevételével a létesítmény egyértelműen 

megépíthető és üzembe helyezhető.  

 

Jelen tervdokumentáció az vízjogi engedélyezési terv felhasználásával, ajánlatkérési 

dokumentációként, (továbbiakban Dokumentáció) készült, mely elsősorban a létesítmény 

megvalósításáért felelős generálkivitelező (továbbiakban Vállalkozó) kiválasztását szolgálja. 

 

A vízjogi létesítési engedélyes tervek és jelen tervdokumentáció együttesen határozzák meg a 

megépítendő létesítmény pontos műszaki követelményeit. A vízjogi létesítési engedélyes 

tervek és az ajánlati tervek esetleges ellentmondása esetén a Vállalkozó köteles a Mérnökkel 

egyeztetni, aki a Megrendelővel közösen határozza meg az alkalmazandó megoldást.  
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Az érvényben lévő Szabványok és Műszaki előírások alkalmazása a tervezés és kivitelezés 

során kötelező. 

 

 

A kiviteli terveket a Mérnök ellenőrzi és hagyja jóvá a Szerződésben foglalt határidőkön 

belül. A részletterveket illetően a Mérnök egyeztet a Megrendelővel és az Üzemeltetővel. A 

Mérnök nem hagy jóvá olyan tervet, mely ellen a Megrendelő kifogást emelt. A Vállalkozó 

köteles a terveket a Mérnök utasítása alapján módosítani, amennyiben erre szükség van. 

 

 

Egyéb tervek 
 

A Vállalkozó tartozik azokat a kiegészítő terveket (Vízkárelhárítási és Környezeti 

Kárelhárítási tervek, Organizációs, stb.) rajzokat, számításokat elkészíteni (vagy 

elkészíttetni), amelyeket a Mérnök elrendelt, és amelyek a mű szakszerű és előírt minőségű 

megvalósításához szükségesek, illetve a megépítés közben az árvízvédekezésben szükséges. 

Továbbá a Vállalkozónak kötelessége mindennemű „egyéb” engedélyek beszerzése, ezzel 

kapcsolatos egyeztetések lefolytatása. 

 

 

Megvalósulási terv és térkép (része az átadási dokumentációnak) 

 

Az építési munkálatok egyes szakaszainak befejezésekor a Vállalkozónak a Szerződésben 

foglalt módon és mennyiségben el kell készítenie az általa vagy alvállalkozói által épített 

létesítmények megvalósulási tervét. A megvalósulási terveknek valamennyi részletet 

tartalmaznia kell oly módon, ahogy azt ténylegesen kivitelezték és a kivitelezés után 

bemérték. 

 

Az Átadás – átvételi igazolás addig nem adható ki, amíg a Megvalósulási terveket a Mérnök 

jóvá nem hagyja. 

 

Az építési munkálatok befejezésekor a fentieken túlmenően Vállalkozónak el kell készítenie a 

tényleges megvalósult létesítmények, építmények megvalósulási térképét a földhivatali 

ingatlan – nyilvántartásba történő bejegyzéshez a Földmérési és térképészeti tevékenységről 

szóló 2012. évi XLVI. törvény és végrehajtásáról szóló rendeletei előírásainak megfelelően. 

Vállalkozónak a térkép elkészítése során egyeztetnie kell az illetékes Földhivatallal, a 

térképpel szemben elvárt tartalmi és formai követelmények, valamint a szükséges 

példányszám vonatkozásában. A megvalósulási terv benyújtása a Földhivatalhoz a 

Megrendelő feladata. 

A Vállalkozó feladata a Magyar Állam tulajdonában és az ÉDUVIZIG vagyonkezelésében 

lévő ingatlanokon a projekt keretében megépült létesítmények ingatlan-nyilvántartási 

feltüntetéséhez szükséges vázrajzok, dokumentáció elkészítése, valamint ennek az ingatlan-

nyilvántartási átvezetése. 

 

Az elkészült nyomvonalas létesítményeket eltakarásukat megelőzően geodéziailag be kell 

mérni helyszínrajzi és magassági értelemben is. A megvalósult közműveket egy olyan 
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alaptérképen kell ábrázolni, mely tartalmazza a kivitelezési munkák előtti felszíni 

létesítményeket is és amely a Szerződő Hatóság és az Üzemeltető saját nyilvántartási 

rendszeréhez illeszthető. A projekt vonatkozásában megvalósuló közművek ingatlan-

nyilvántartási feltüntetéséről is a Vállalkozónak kell gondoskodni. 

 

Vállalkozónak a megvalósulási terveket és beméréseket digitális formában is szolgáltatnia 

kell a Megrendelő és az Üzemeltető felé. 

 

A térképi dokumentációval kapcsolatos irányelvek: 

 

A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő részére a térképi dokumentációkat elektronikus 

formában, megállapodás szerinti adathordozón, térítésmentesen átadja. 

A térképi dokumentáció tartalmazza az összes szakági objektumot (műtárgyak, töltések 

vezetékek, bekötések, aknák, átemelők, stb. geometriai és magassági adatait). 

Az átadott állomány pontosságáért (bemérés és rajzi pontosság) a Vállalkozó felel. 

Az átadott dokumentációt a Megrendelő által igényelt térinformatikai rendszerhez illeszkedő 

formátumban készíti el. A Vállalkozó által készített jóváhagyott terveket 4 példányban 

(nyomtatott példányok digitális mellékletekkel) kell átadni a Megrendelő részére, a bírálandó, 

munkaközi terveket 1 példányban (nyomtatott példány digitális mellékletekkel). A digitális 

mellékletek formátumai valamennyi dokumentum esetén pdf, ezen felül a szöveges részek 

doc, a táblázatos részek xls, a rajzi részek dwg állományban is csatolandók. 

A Megrendelő részére átadandó dokumentumok példányszáma a Vállalkozónak az 

engedélyezési hatóságok részére benyújtandó példányszámokon felül értendők. 

A Vállalkozó az elkészült állomány pontosságára garanciát vállal (6 hónap -ez nem azonos a 

teljes projektre adott garanciával-), a garancia időn belüli jelzett rajzi hibákat utólagosan 

javítja. A Vállalkozó a térképi dokumentáció elkészítése előtt egyeztető tárgyalást folytat a 

Megrendelővel.  

 

Organizációs terv 

 

Tekintettel arra, hogy a tervezett munkálatokat a Vállalkozónak hajózható élő vízfolyásokkal 

határolt területen és árvízvédelmi művön illetve ahhoz kapcsolódva  kell végeznie, ezért a 

Vállalkozó köteles részletes építési organizációs tervet készíteni, amelyet a Hajózási 

Felügyelettel is egyeztetni és jóváhagyatni kell. A terv tartalmazza az építésszervezésen kívül 

a forgalmi és hajózási rend változásokat, a munka- és vagyonvédelem, az Üzemeltetőtől 

igényelt szolgáltatásokat stb. Az organizációs terv részletes tartalmát, jóváhagyását a Mérnök 

az Üzemeltetővel, valamint az érintett szakhatóságokkal írják elő. 

 

Vizsgálati terv 

 

Vállalkozónak a kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről 

szóló 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet értelmében vizsgálati tervet kell készítetnie s a 

vizsgálatokat már ennek megfelelően az építés során meg kell kezdenie. 

A terv készítéséhez a már hatályon kívül helyezett MSZ 10-141/1-81 szabvány ad támpontot. 

 

Vízkárelhárítási és Környezeti Kárelhárítási tervek  
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Az árvízvédekezési intézkedési terv (Vízkárelhárítási terv) (továbbiakban Terv1) a térség 

árvízvédelmi biztonságának megőrzése érdekében a kivitelezési időszakban meghatározza a 

szükséges árvízvédekezési intézkedéseket, amelyeket a Vállalkozónak el kell végeznie. A 

Környezeti Kárelhárítási Tervet (továbbiakban Terv2) a vállalkozónak úgy kell elkészítenie, 

hogy annak tartalmaznia kell az egész építkezés alatt a munkával kapcsolatosan esetleg 

felmerülő környezeti káresemények kezelését, beleértve a vízbázisok védelmét is. A Terveket 

a Vállalkozó készíti el és a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság hagyja jóvá. A 

Vízkárelhárítási és Környezeti Kárelhárítási Tervek jóváhagyása feltétele a kivitelezési 

munkák megkezdésének. A tervnek minden olyan adatot, információt, körülményt, 

intézkedési tervet tartalmaznia kell, mely az építés bármely szakaszában az előírt 

árvízvédelmi és környezeti biztonság fenntartását szavatolja, s igazodnia kell minden esetben 

az organizációs tervekhez. 

A Helyszínen (FIDIC 1.1.6.7) a védelmi szakasz szakasz-védelemvezetője a 10/1997. (VII. 

17.) KHVM rendelet (továbbiakban Rendelet) alapján rendeli el és irányítja a védekezési 

munkát, mely a Helyszínre való jog biztosítását (FIDIC 2.1) követően az átadás-átvételi 

eljárás lezárásáig (FIDIC 10.1) tartó időszakban a Vállalkozóra tekintve kötelező. A 

megvalósítás teljes időszakában a Duna és Mosoni-Duna vízállásainak és a vízállások 

előrejelzésének figyelése Vállalkozó feladata, mely információ ismeretében kell a kivitelezés 

munkafázisait szerveznie legalább 10 napos előrelátással, szélső esetben felkészülve egy 

esetleges munkaterület elárasztásra is.  

A Tervben meghatározott valamennyi tevékenység ellátásának költsége a Vállalkozót terheli. 

A Vállalkozónak az árvízvédekezést az elrendelt árvízvédekezési készültségi fokozatnak 

megfelelően kell végeznie, melyhez tartozó vízszinteket a Rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza. A Vállalkozó az elrendelést követően az árvízvédekezési munkákat az 

árvízvédelmi szakaszon érvényes III. fokú árvízvédekezési készültségi fokozat + 1,0 m-es 

vízállásig köteles a Szerződés költségkeretén belül elvégezni. A III. fokú árvízvédekezési 

készültségi fokozat + 1,0 m-es vízállás felett az árvízvédekezéshez szükséges kapacitást a 

területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság biztosítja, ezen időszakban a Vállalkozó a 

Helyszínen a védelmi szakasz szakasz-védelemvezetője által elrendelt munkavégzéshez a 

Helyszínre való bejutást lehetővé kell tennie. 

A Terv főbb tartalmi részei: 

- A kivitelezés főbb munkafolyamatainak ismertetése, a munkafolyamatoknak 

megfelelő intézkedések árvízmentes illetve árvízvédekezési időszak alatt, a 

védekezésért felelős jogi és természetes személyek megnevezése, elérhetőségei. 

- Organizáció, ütemezés. 

- Rajzi mellékletek 

 

Üzemeltetési engedélyezési tervek (vízjogi, hajózási, …stb.) 

 

Az elkészült vízilétesítményekre, az adott számú védelmi szakaszokhoz illeszkedően, a 

szükséges mellékletekkel és kellékekkel (pl. üzemelési szabályzat) együtt, vízjogi 

üzemeltetési engedélyt kell beszerezni. A kérelmet a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 
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alapján és az érvényben lévő hatósági előírások figyelembe vételével kell benyújtani. A 

kérelemhez csatolni kell továbbá az elkészült létesítmények (műtárgyak) megvalósulási 

terveit, geodéziai beméréseket, az elzáró szerkezetek megvalósult állapotát, elhelyezését, 

vízzárósági, üzemeltetésének rendjét, a kezelésért felelős személy megnevezését. Be kell 

nyújtani a védvonalak és műtárgyak üzemeltetési és karbantartási utasítását. 

Vállalkozó feladata ezen az engedélyezési kérelem benyújtásához szükséges műszaki 

tervdokumentáció – a szükséges formátumban és példányszámban történő - elkészítése. 

 

A vízjogi üzemeltetési engedély(ek)en felüli, a mű üzemeléséhez kötelező engedélyek - 

hajózási engedély, használatbavételi engedély, forgalomba helyezési engedély - 

megszerzéséhez szükséges dokumentációk – a szükséges formátumban és példányszámban 

történő – elkészítése is a Vállalkozó feladata. Az engedélyezések hatósági eljárási díjait a 

Vállalkozó köteles téríteni. 

Az engedélyek beszerzése nem a Vállalkozó feladata 

 

 

Az itt felsorolt terveken túl a Szerződés szerinti műszaki tartalom megvalósításához 

szükséges bármely egyéb terv elkészítése is a Vállalkozó feladatát képezi. 

Az elkészült tervdokumentációk engedélyeztetésének lebonyolítása, a szükséges 

engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése Vállalkozó feladata. 

A terveket csak megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező készítheti el. 

 

5.2. KONZULTÁCIÓK A TERVKÉSZÍTÉS SORÁN 

A Vállalkozó a Munkák szakszerű és biztonságos megvalósításához szükséges bárminemű 

tervezése során köteles a Mérnök képviselőjével folyamatos konzultációt tartani. A Mérnök a 

konzultációba szükség szerint bevonja a Megrendelő és az Üzemeltető képviselőit is. 

5.3. JÓVÁHAGYÁSOK BESZERZÉSE 

A tervkiegészítések és módosítások miatt esetleg szükségessé váló jóváhagyások, engedélyek 

beszerzése a Vállalkozó feladata a Szerződés Különleges Feltételei szerint. 

A hajózási szakengedélyek (hajózási tilalom stb.) beszerzése szintén Vállalkozó feladata. 

 

 Tervbírálat 

A Tervbíráló Bizottság és a Mérnök által (FIDIC 5.2 alcikkely szerint) jóváhagyott, illetékes 

hatóságokkal engedélyeztetett terv/tervek alapján készítheti el a kiviteli tervdokumentációt 

és egyéb terveket, illetve készítheti elő és végezheti a kivitelezést az építési vállalkozó.  

Terv/tervek alatt különösen az alábbiak dokumentumok értendőek: az engedélyezési 

eljárásokhoz szükséges valamennyi terv, tanulmány; a kivitelezés lebonyolításához szükséges 

valamennyi terv, részletterv. 
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 A Tervbíráló Bizottság 

Valamennyi terv szakmai bírálatának végrehajtására Tervbíráló Bizottság kerül felállításra.  

A Tervbíráló Bizottság a terv/tervek jóváhagyására feljogosított, a területileg illetékes 

Vízügyi Igazgatóság igazgatójának véleményező és javaslattevő szerve. A Tervbíráló 

Bizottság elnökét, titkárát, szakági felelősét, állandó tagjait, és további esetlegesen bevonandó 

tagokat az illetékes Vízügyi Igazgatóság igazgatója jelöli ki. 

A Tervbíráló Bizottság ülésére meg kell hívni az Országos Vízügyi Főigazgatóság 

képviselőjét, az építési vállalkozó(k) képviselőjét/képviselőit, tervezőjét, illetve az üzemeltető 

képviselőjét,  valamint tájékoztatni kell a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság igazgatóját 

az ülés időpontjáról és napirendjéről. 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság képviselőjét az Országos Vízügyi Főigazgatóság 

műszaki főigazgató-helyettese jelöli ki. 

A Tervbíráló Bizottság összehívását a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság szakági 

felelőse kezdeményezi, miután a hiánytalanul összeállított tervet/terveket számára az építési 

vállalkozó átadta, melyet a Bizottság elnöke hagy jóvá. A jóváhagyást követően a Tervbíráló 

Bizottság titkárának, vagy megbízottjának kell leadni a bírálatra kerülő tervet/terveket, a 

kijelölt opponensek névsorát, a bírálatra kerülő terv/tervek rövid műszaki tartalmának 

összefoglalásával úgy, hogy a tervbírálatról szóló értesítés és a szükséges tervek 1-1 

elektronikus példánya 8 nappal az ülés előtt az érdekeltek rendelkezésére álljon. 

A Tervbíráló Bizottság elé csak hiánytalanul összeállított, szakhatóságokkal előzetesen 

leegyeztetett terveket lehet előterjeszteni. A terv/tervek bírálatra való alkalmasságáért a 

szakágazati felelős felel, de annak alkalmasságát a bizottság titkárának ellenőriznie kell. 

Az opponenseket a szakágazati felelős javaslata alapján a Tervbíráló Bizottság elnöke jelöli 

ki. 

A tervhez/tervekhez opponensi véleményt kell készíteni minden esetben:  

- a szakágazati felelősnek, 

- a Tervbíráló Bizottság állandó tagjainak  

- az esetenként kijelölt tagnak 

Az opponensi véleményeket az ülés előtt 4 nappal kell a Tervbíráló Bizottság elnökének és 

titkárának eljuttatni, ahonnan az építési vállalkozó tervezőjéhez és kivitelezőjéhez kell egy-

egy példányt megküldeni felkészülés céljára. 

A tervbírálat lefolytatása 

A tervet/terveket a szakágazati felelős terjeszti elő, megindokolva a beruházási munka 

szükségességét. Ezt követően az építési vállalkozó tervezője ismerteti a tervet/terveket. 

Elsőként a tervet/terveket a szakágazati felelős, vagy az általa javasolt opponens bírálja, majd 

a többi felkért opponens. 

Az építési vállalkozó tervezője az opponensi véleményekre egyenként válaszol, valamint az 

ülésen esetlegesen szóban tett véleményekre.  

A Tervbíráló Bizottság a terv szakmai bírálata során megvizsgálja többek között azt, hogy  
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- a tervben/tervekben foglaltak beilleszkednek-e az érintett terület vízgazdálkodásának 

rendjébe, s megfelelnek-e a távlati fejlesztési célkitűzéseknek,  

- az építési vállalkozó tervezője, illetve az építési vállalkozó eleget tett-e az adott 

feladatnak , beszerezte-e és érvényesítette-e az illetékes szervek (hatóságok) előírásait, 

kikötéseit,  

- a terv/tervek kielégíti(k)-e a korszerű műszaki követelményeket, a gazdaságosság, 

takarékosság és a műszaki fejlesztés követelményeit,  

- a terv/tervek nem térnek-e el a Megrendelő Követelményeiben foglalt gazdasági és 

műszaki jellemzőktől,  

- organizációs terv esetén a megvalósítás tervezett időtartama összhangban van-e az 

alkalmazandó technológiával,  

- a költségvetések mennyiségi kiírásai helyesek-e, és megfelelnek-e az előírásoknak, 

organizációs feltételeknek, ill. körülményeknek.  

Az ülésről az Ügyrendi szabályzat szerinti személynek jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben a 

lényegi vélemények rögzítésre kerülnek. 

A bizottsági tagok az üléseken szótöbbséggel alakítja ki a véleményt, és a tervet/terveket az  

alábbiak szerint minősíti:  

- elfogadásra javasolja 

- átdolgozásra (kiegészítésre) javasolja 

- elfogadásra alkalmatlannak nyilvánítja. 

Amennyiben a Tervbíráló Bizottság a tervet/terveket átdolgozásra (kiegészítésre) javasolja, 

állást kell foglalnia abban, hogy az átdolgozást (kiegészítést) az építési vállalkozó tervezője 

milyen határidőre köteles elvégezni. Amennyiben az építési vállalkozó több tervet nyújt be 

bírálatra úgy az egyes tervek külön-külön is minősíthetőek. 

A tervjóváhagyás 

A Tervbíráló Bizottság nevében a tervet/terveket a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság 

vezetője, vagy az általa erre felhatalmazott személy hagyja jóvá. 

A tervjóváhagyás tényét az Tervbíráló Bizottság titkára vezeti rá a terv/tervek borítólapjára, a 

műszaki leírásra, az általános tervre, az átnézetes és részletes helyszínrajzra, valamint a 

költségvetés kiírásra. 

A fentiek szerinti tervjóváhagyást követően nyújthatja be az építési vállalkozó a Mérnök 

számára a tervet/terveket jóváhagyásra. 

A Tervbíráló Bizottság és a Mérnök által (FIDIC 5.2 alcikkely szerint) jóváhagyott terv/tervek 

képezheti(k) a tervezésre vonatkozó részteljesítés(ek) elszámolásának alapját. 

 

 

6. SZABVÁNYOK, ELŐÍRÁSOK 

A Vállalkozó köteles teljesítmény nyilatkozattal (olyan vizsgálatokon alapuló 

dokumentummal, amely igazolja, hogy a termék, illetve műszaki megoldás megfelel a rá 
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vonatkozó műszaki specifikációkban foglalt követelményeknek) rendelkező, építési célra 

alkalmas építési terméket (ide tartozik minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több 

különböző részből összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építménybe állandó 

jelleggel beépítsék) beépíteni illetve felhasználni. 

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének és ennek során a 

teljesítmény igazolásának részletes szabályairól a 275/2013. (VII. 16.) számú Kormány 

rendelet intézkedik. 

A Vállalkozó építési terméket az építményekbe csak akkor tervezhet be, ha arra jóváhagyott 

műszaki specifikáció (valamely arra jogosult szervezet által jóváhagyott és közzétett műszaki 

dokumentáció, amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és 

rendszerint az alkalmazási feltételeket, továbbá a termék megfelelőség igazolásának 

módozatait is) van. Építési célra alkalmas a termék, ha a gyártó utasításainak és az építészeti-

műszaki terveknek megfelelő, szakszerű beépítést követően, a termék teljes tervezett 

élettartama alatt, rendeltetésszerű használat és előírt karbantartás mellett, az építmény – 

amelybe a termék beépítésre kerül – kielégíti az alapvető követelményeket (mechanikai 

ellenállás és stabilitás; tűzbiztonság; higiénia, egészség- és környezetvédelem; használati 

biztonság; zaj- és rezgés elleni védelem; energiatakarékosság és hővédelem).  

 

A megfelelőség igazolást elsősorban magyar nemzeti szabvánnyal, ezen belül honosított 

harmonizált szabvánnyal, azaz az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az 

Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett szabvánnyal kell igazolni, amelyet a 

magyar eljárási rendnek megfelelően honosítottak, és nemzeti szabványként közzétettek. 

Másodsorban európai műszaki engedéllyel (ETA: European Technical Approval), azaz 

olyan műszaki specifikációval kell igazolni, amelyet harmonizált európai szabvány hiányában 

egy termékre vonatkozóan dolgoztak ki, és hagytak jóvá a Jóváhagyó Szervezetek Európai 

Szervezetének (EOTA: European Organisation for Technical Approvals) tagjai (és amely 

tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, 

beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre, valamint az alkalmazható műszaki 

megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, 

megfelelőség igazolási módozatait is); harmadsorban építőipari műszaki engedéllyel (ÉME), 

azaz Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által – más jóváhagyott műszaki 

specifikáció hiányában – kiadott műszaki specifikációval kell igazolni (amely szintén 

tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási feltételeket, 

beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható műszaki 

megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, 

megfelelőség igazolási módozatait is). 

 

Vállalkozónak a jelen Műszaki Előírásokban hivatkozott szabványok, rendeletek, utasítások, 

szabályzatok és műszaki irányelvek előírásait a munkák Szerződés szerinti megvalósításához 

kötelezően be kell tartani. A figyelembe veendő előírások köre azonban valamennyi érvényes 

magyar előírást tartalmazza, és nem korlátozódik csupán ezen Dokumentációban szereplőkre. 

 

Hacsak másképpen meg nem határozzák., valamennyi technológiát, berendezést, felszerelést 

és anyagot úgy kell szolgáltatni, valamint a munkát is úgy kell kivitelezni, hogy megfeleljen a 

Dokumentációban szereplő, valamint a jogszabály által kötelezően alkalmazandónak előírt 
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magyar nemzeti szabványok legutolsó kiadásában rögzített követelményeknek. A 

szabványokat az ajánlat beadása előtt 30 nappal érvényes kiadás szerint kell érteni. 

 

Olyan esetekben, amikor az előírások vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle 

minőségi szinteket jelentenek, vagy a választás lehetőségét nyújtják, azokat a 

követelményeket kell kötelezően figyelembe venni, amelyek a legmagasabb minőségű 

szintnek felel meg. 

 

A Dokumentációban előforduló műszaki szabványok, irányelvek és egyéb kiadványok 

rövidítései és számjelei a következők: 

 

MSZ Magyar Szabvány (Nemzeti Szabvány) Jelölése:  pl. MSZ 5720:1993, ahol az 

első számjegycsoport a szabvány számát, míg az utolsó négy számjegy a jóváhagyás 

évét jelöli. Szabványsorozat azonosító száma két egymástól kötőjellel elválasztott 

részből áll, amelyet a jóváhagyás éve követ (pl. MSZ 9996-1:1986). 

 

MSZ EN jelzésű szabvány: az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai 

Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) által kiadott európai szabványt 

bevezető magyar nemzeti szabvány kibocsátói jele. 

 

MSZ ENV jelzésű szabvány: az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai 

Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) által kiadott európai 

előszabványt bevezető magyar előszabvány kibocsátói jele. 

 

MSZ ISO jelzésű szabvány: Nemzetközi Szervezet (ISO) által kiadott nemzetközi 

szabványt bevezető magyar nemzeti szabvány kibocsátói jele. 

 

MSZ ETS jelzésű szabvány: az Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI) 

által kiadott európai szabványt bevezető magyar nemzeti szabvány kibocsátói jele. 

 

MSZ IEC jelzésű szabvány: a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) által 

kiadott európai szabványt bevezető magyar nemzeti szabvány kibocsátói jele. 

 

MI jelzésű Műszaki Irányelv:  a berendezések, szerkezetek, vagy gyártmányok 

tervezésének, gyártásának, szerelésének, karbantartásának, vagy használatának 

műszaki szabályait, vagy eljárásait ajánló kiadványok kibocsátói jele. Felosztásuk és 

jelölésük azonos a nemzeti szabványokéval. 

 

ME jelzésű Műszaki Előírás:  az egyes minisztériumok által 1993-tól kiadott műszaki 

előírásokat tartalmazó kiadványok kibocsátói jele. Felosztásuk és jelölésük azonos a 

nemzeti szabványokéval. 

 

Azonos tartalmú MSZ és MSZ EN szabványnál a Mérnök dönti el a választott szabvány 

alkalmazását. 

 

A Vállalkozónak a beépített anyagok, szerkezetek, technológiák előírásoknak való 

megfelelőségét - a Mérnök kérésére - a vonatkozó szabványok bemutatásával is igazolnia kell. 
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6.1. A MAGYAR SZABVÁNNYAL NEM SZABÁLYOZOTT, ALKALMAZÁSI 

ENGEDÉLLYEL NEM RENDELKEZŐ ANYAGOK ÉS SZERKEZETEK 

Valamennyi alkalmazni kívánt, de magyar szabványban, vagy szabályzatban nem szereplő 

anyagra, szerkezetre, berendezésre és technológiára vonatkozóan a Vállalkozónak az Építési 

Tervek kiegészítésében bizonyítania kell, hogy az illető anyag, szerkezet v. technológia a 

Műszaki Előírásokban rögzítetteknek megfelel. 

A nem szabályozott import termékeknek az ÉMI hivatalos alkalmazási engedélyével kell 

rendelkezniük. 

 

7. GEOTECHNIKAI ADATOK FELHASZNÁLÁSA 

A tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldások a tervezés során felhasznált, 

fellelhető talajmechanikai adatok valamint a Geoplan kft. által készített talajfeltáró fúrások és 

szondázások alapján készített „Általános geotechnikai szakvélemény” alapján kerültek 

alkalmazásra.  

 

A kiviteli tervek készítéséhez Vállalkozónak részletes talajmechanikai feltárást kell végeznie 

vagy végeztetnie. A kiviteli tervezést ezen friss vizsgálati adatok alapján a tényleges 

talajjellemzők figyelembe vételével kell elvégezni, de a megvalósítás során esetlegesen 

tapasztalt eltérések nem mentesítik a Vállalkozót a Műszaki Előírásokban előírt 

kötelezettségei alól, amelyek a felhasznált anyagok minőségére és a szakszerűen végrehajtott 

munkálatokra vonatkoznak. 

 

Amennyiben a Vállalkozó munkavégzése során a fenti eltérést tapasztalja, és ez az Építési 

Tervek szerinti műszaki megoldás módosítását igényli, úgy a Szerződés Általános 

Feltételeiben rögzítettek szerint kell eljárni. Ebben az esetben a talajvizsgálatok szerinti 

talajjellemzőktől és/vagy talajszinttől való eltérést a Vállalkozónak laboratóriumi vizsgálatok, 

összehasonlító mérések végrehajtásával kell kimutatni. A vizsgálatok eredményeit, valamint a 

vállalkozói módosító műszaki javaslatot a Mérnöknek át kell adni, akinek a Szerződés szerinti 

határidő áll rendelkezésére, hogy jóváhagyja, elutasítsa a javaslatot, vagy a jóváhagyáshoz 

szükséges pótlólagos adatokat bekérje a szükséges mérések elvégeztetésével. 

 

8. AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓHOZ ÉS MELLÉKLETÉHEZ VALÓ 

HOZZÁJUTÁS BIZTOSÍTÁSA 

A Vállalkozó a munka megkezdésétől kezdve a vonatkozó jogszabály - 191/2009.(IX.15.) 

Kormányrendelet - szerint Építési Naplót köteles vezetni. A jelenleg érvényben lévő 

jogszabály - 313/2012. (XI.8) Korm. rendelet - ezt e-napló formájában kell érteni.  
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9. ÜTEMTERV ÉS ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 

Az Ajánlattevők Ajánlatuk részeként előzetes pénzügyi és műszaki ütemtervet állítanak össze 

a munkák elvégzésére. 

 

Vállalkozó a Szerződésben szabályozottak szerint köteles tevékenységeire vonatkozóan 

megfelelő részletességű megvalósítási ütemtervet készíteni a főbb, Mérnök által 

meghatározott pénzügyi és műszaki jellemző mennyiségek feltüntetésével, és azt a 

Szerződésben szabályozottak szerint időközönként aktualizálni. 

 

A kiválasztott Vállalkozó legkésőbb 28 nappal a Szerződés érvénybe lépése után a 

Mérnöknek be kell nyújtsa az első részletes ütemtervet. 

 

Az ütemtervben rögzített tevékenységekre és azok jellemző mennyiségeire vonatkozó havi 

előrehaladási jelentést Vállalkozónak a tárgyhónapot követő 7. munkanapig a FIDIC 

Általános Feltételek 4.21 pontja szerint kell elkészítenie. 

 

10. A KÖRNYEZET VÉDELME AZ ÉPÍTÉS SORÁN 

A Vállalkozónak a munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb 

mértékben veszélyeztesse, az alkalmazott gépei, berendezései és technológiái 

környezetkímélők legyenek. 

 

Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területet, annak környezetét, valamint azokat a 

területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A keletkezett szennyezés nem 

lépheti túl a magyar szabványokban és jogszabályokban megengedett határértékeket. 

 

Minden vállalkozónak kötelessége az általa végzett bontási-, építési és szerelési munkavégzés 

során keletkezett bármilyen anyagú és mennyiségű hulladék anyag keletkezés szerint 

elkülönített tárolása (további szennyezést nem okozó módon) az építési területen. Az építési 

területen szakszerű módon tárolt hulladékokat el kell szállítani. A nem veszélyes hulladékok 

elhelyezése hulladéklerakó telepen lehetséges. A vállalkozónak a veszélyes hulladékok 

ideiglenes tárolásáról, elszállításáról, elhelyezéséről vagy megsemmisítéséről gondoskodni 

kell. 

 

- Minden vállalkozó cégnek nyilatkoznia kell arról, hogy a hulladék anyagok elszállítási 

kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz és egyetért ezekkel a rendelkezésekkel, 

továbbá arról, hogy az általa visszahagyott hulladék anyag mennyiségét és annak 

elszállításából származó költségeket nem vitatja.    

- 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről  
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- 45/2004  (VII.26.)  BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól 

 

Az építési helyszínek átadásáig minden hulladék anyagot és maradék anyagot el kell 

távolítani. Az így felmerülő költségeket utólag felszámolni nem lehet tekintve, hogy minden 

cég köteles maga után az általa okozott hulladékot és szemetet elszállítani. 

 

A vállalkozó köteles nyilvántartást vezetni a keletkezett hulladékokról, melynek tartalmaznia 

kell a hulladék minősítését, fajtáját, mennyiségét, ideiglenes tárolását, átadását vagy 

megsemmisítését és azok idejét. Mindezekről felszólításra tájékoztatást kell adnia a 

hatóságoknak, illetve veszélyes hulladék esetén az előírt formanyomtatványon bejelentését 

megtenni. 

 

 A Vállalkozónak hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez vezető 

közutakon a sár- vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülésére, amit a 

létesítmény megvalósításával összefüggésben használt járművei, vagy egyéb 

berendezései okoznak. A Vállalkozónak saját költségére azonnal és folyamatosan el 

kell távolítania és szállítania minden, az építési forgalom által a közutakra rárakódott 

sarat és szennyeződést. Külön óvintézkedéseket kell foganatosítani a köz védelmére, 

valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelőzésére. A Vállalkozó köteles a zaj- 

és rezgésártalmaktól az építés, felvonulás és szállítás által érintett területek 

környezetében élő lakosságot és építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés 

mértéke a magyar jogszabályokban 27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a 

„Környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról” -ben előírt 

határértékeket nem haladja meg. 

 

Az építési munkahelyen, a felvonulási területen és egyéb építéssel érintett területről a felszíni 

vizeket megfelelő módon el kell vezetni. A keletkezett szennyvizet a meglévő 

szennyvízcsatornába kell vezetni, ahol erre lehetőség van, vagy fogadótartályokban össze kell 

gyűjteni, majd a szennyvíztisztító telepre szállítani. 

 

A közterületen végzett építési munkáknál Vállalkozó köteles biztosítani a kommunális 

szolgáltatások zavartalanságát, a tűzoltás, életmentés feltételeit, a hétköznapi életvitel 

folyamatosságát és biztonságát. Amennyiben az akadályoztatás elkerülhetetlen, legalább egy 

héttel a tervbe vett munkálatok megkezdése előtt köteles kiértesíteni a Mérnököt illetve az 

érintetteket. 

 

Az előírtak be nem tartása miatt keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok 

bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik. 

 

Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, mely várhatóan kárt okozhat a környezet 

épületeiben, építményeiben (vibrálás, szállítás, stb.) Vállalkozó köteles a várható 

hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a 



MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. 

 

Műszaki követelmények 

1. fejezet 

 

  
 

 

 
   

1. fejezet Tsz: 08.12-1339 Mosoni-Duna  alsó szakaszának vízszint 

rehabilitációja Torkolati műtárgy 

Ajánlatkérési dokumentáció III. kötet 

21 

meghatározott hatásterületen belül meglévő épületek, építmények vannak, azok 

állagfelmérését Vállalkozónak el kell végezni (végeztetni) és a munkák során keletkezett 

károkat az érintett tulajdonosok részére meg kell térítenie. Az állagfelmérés elvégzését időben 

kell elvégezni, illetve annak hiánya az ütemterv szerinti munkavégzést nem hátráltathatja! 

 

Vállalkozó csak kifogástalan állapotú, megfelelően karbantartott és ellenőrzött gépekkel 

végezheti az építést. A gépek a vonatkozó jogszabályokban rögzített határérték alatti 

szennyezőanyag kibocsátásúak lehetnek csak. A meghibásodott, csöpögő stb. gépek a 

munkából kivonandók.  

 

A nagy zajhatással járó munkákat hétköznap 7-17 óra között kell végezni, célszerű ezen 

időszakokat az érintett lakossággal, intézményekkel helyi lapban, vagy televízióban előre 

közölni megértésüket kérve. 

 

A víztelenítési munkák során kikerülő vizek ártalommentes elhelyezéséről illetve 

elvezetéséről a Vállalkozó saját költségére gondoskodni köteles. Az ehhez szükséges 

engedélyeket, hozzájárulásokat is a Vállalkozó köteles beszerezni. 

 

A létesítmény környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, az abban foglaltakat és a 

szakhatósági állásfoglalásokban rögzítetteket a magvalósítás során maradéktalanul be kell 

tartani és ki kell elégíteni. 

 

11. MUNKAVÉDELMI, TŰZVÉDELMI FELADATOK 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata. Az 

ezzel kapcsolatos részletes feladatokat a Vállalkozó által készítendő Biztonsági és 

egészségvédelmi tervben kell meghatározni, általánosságban az alábbiak szerint: 

 

 Biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden 

fázisában és minden munkaműveletnél. 

 

 Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel stb.) meg kell előzni, hogy az 

építkezés területére került illetéktelen személy az építkezés következtében veszélyes 

helyzetbe kerüljön vagy balesetet szenvedjen. 

 

 A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar 

jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket. 

A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló – többször módosított – 

1993. évi XCIII. törvény, a részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 

és más külön jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre (technológiákra) 

vonatkozóan az illetékes miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok 

tartalmazzák (ezek betartása és betartatása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége).  

 A Vállalkozó köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – 

jogszabályban, szabványban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezéseket, 

készülékeket, felszereléseket, technikai eszközöket állandóan üzemképes állapotban 
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tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról 

gondoskodni. 

A tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, 

illetőleg tüzet idézett elő, vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a 

mentésüket; a tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, 

berendezés, oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy 

ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – 

használatáért esetlegesen kiszabott tűzvédelmi bírság a Vállalkozót terheli. 

Ha a Vállalkozó tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul 

jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a 

mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának. A 

Vállalkozó köteles a tűzoltási lehetőséget a kivitelezés során befolyásoló változtatásokat 

(út, közművezetékek elzárása, forgalom elterelése stb.) az állandó készenléti szolgálatot 

ellátó hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. 

A Vállalkozó köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli 

tervezésével és megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban [különös 

tekintettel az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014 (XII.5.) BM 

rendeletben foglaltakra] és a szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények 

megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek 

megelőzésének és elhárításának feltételeiről. A Vállalkozó köteles a kiviteli tervekhez 

tűzvédelmi fejezetet készíteni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, 

szabványokban és hatósági előírásokban foglalt követelmények kielégítését és köteles a 

tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani, 

megvalósítani. 

A fentiekben nem említetteken túlmenően a Vállalkozó köteles minden vonatkozó – 

tűzvédelemmel összefüggő – jogszabályban meghatározott követelményt betartani. 

- Robbanó testnek tűnő tárgy előfordulása esetén a jogszabályban foglaltak szerint kell 

eljárni. 

 

12. BIZTOSÍTÁS, BALESETEK ÉS RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 

12.1. KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁSOK 

Vállalkozó a munkálatok megkezdése előtt köteles a Szerződés Általános és Különleges 

Feltételei szerinti biztosításokat megkötni az ott rögzített feltételekkel. A Vállalkozó 

munkakezdésének előfeltétele a fentiek szerinti biztosítási kötvények bemutatása a 

Megrendelőnek. 

12.2. BALESETEK ÉS RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 

A Vállalkozó köteles írásban bejelenteni a Mérnöknek, továbbá a hazai előírások szerinti 

összes érintett szervnek a munkahelyen történt bármely balesetnek vagy szokatlan 

eseménynek a részleteit, függetlenül attól, hogy azok befolyásolják, vagy sem a munkák 

előrehaladását. Továbbá jelenteni köteles mindazon intézkedéseket, amelyeket az ügyben tett. 
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13. MINŐSÉG ELLENŐRZÉSE ÉS A MINŐSÉGTANÚSÍTÁS RENDJE 

Jelen kivitelezési munkák esetében a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó, érvényes és 

hatályos magyar és európai szabványt betartani. Azoktól való eltérés csak kellő indokoltság 

esetén és a Mérnök előzetes jóváhagyásával lehetséges. 

A kiviteli tervezés során a tervező és a szabványok által kötelezően meghatározott 

anyagminőségeket Vállalkozónak be kell tartani. A kivitelezés során a Mérnök által 

jóváhagyott tervek minőségi előírásait be kell tartani. 

 

A Vállalkozói Ajánlatnak teljes körűen tartalmaznia kell a rendeltetésszerű használathoz, 

üzemeltetéshez, tökéletes működéshez szükséges valamennyi szerkezet, gépészeti és 

elektromos szerelés, függesztő, tartó, támasztó és rögzítő szerkezetei, valamint a technológiai 

segédszerkezetek költségfedezetét, mely nem képezheti költségvita tárgyát. 

 

Az Ajánlatnak tartalmaznia kell minden állvány és segédszerkezetet a bontási, biztonsági és 

biztosítási alátámasztásokkal együtt. Az ajánlatok minden egyes tételének tartalmaznia kell a 

szállítási és elszállítási költségfedezetet.  

 

Az Ajánlatnak tartalmaznia kell a munkavédelmi és tűzvédelmi kötelezettségek betartásának 

és teljesülésének valamennyi feltételét, azok költségfedezetét.  

 

Az Ajánlatnak teljességi nyilatkozatot kell tartalmaznia, mely szerint az Ajánlat 

költségfedezetet biztosít a létesítmény komplex megvalósítására. 

 

Valamennyi alkalmazott szerkezet műhelyterveit a Vállalkozó köteles elkészíteni. A 

beépítésre kerülő szerkezetek méreteit gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell. Ez a kitétel a 

dokumentáció valamennyi munkanemére mértékadó. 

 

A Vállalkozó köteles a munkák előírt minőségének biztosítása érdekében gyártást ellenőrző 

vizsgálatok elvégzésére felszereltség és személyzet szempontjából alkalmas, a Nemzeti 

Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. 

évi LXXVIII. törvényben meghatározottaknak megfelelően akkreditált laboratóriumot 

biztosítani, illetve megbízni. 

 

A Vállalkozó köteles minden minőségi vizsgálatot elvégezni vagy elvégeztetni, amelyet a 

Műszaki Előírások, szabványok v. Műszaki Irányelvek szerint az elkészült szerkezetek, illetve 

elvégzett munka minőségének bizonyítására el kell végezni, függetlenül attól, hogy 

laboratóriuma milyen felszereltségű. 

 

A vállalkozói laboratóriumban, vagy harmadik jogi személy laboratóriumában a 

Vállalkozónak lehetőséget kell biztosítani a Mérnök, vagy képviselője számára minden olyan 

vizsgálat elvégzésére vagy elvégeztetésére, amely a mű megvalósításával kapcsolatos. A 

vizsgálatokhoz szükséges kiszolgáló személyzet rendelkezésre bocsátása és azok költsége a 

Vállalkozót terheli. 
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Mind a saját maga által elvégzett (akár munkahelyi, akár központi laboratóriumban), mind a 

külső közreműködővel elvégeztetett minőségi vizsgálatok költségét a Vállalkozónak kell 

viselnie. 

 

A Vállalkozó köteles a teljes projektre minőségirányítási (minőségbiztosítási) tervet, valamint 

mintavételi és minősítési tervet kidolgozni, amelyeket a szerződéses megállapodás 

megkötését követő 30 napon belül jóváhagyásra meg kell küldenie a Mérnöknek. 

 

A mintavételeket és vizsgálatokat a Mérnök folyamatosan ellenőrzi, az ezen tevékenységhez 

szükséges feltételeket vállalkozó köteles biztosítani.. 

 

Az építési munkák során csak kiváló minőségű (1. osztályú) anyagok beépítése megengedett a 

csak kiváló minőségű (1. osztályú) építési munka során. 

 

14. FOLYAMATOS ÜZEMELÉS BIZTOSÍTÁSA AZ ÉPÍTÉS SORÁN 

Vállalkozónak az építési munkálatok teljes időtartama alatt biztosítania kell a meglévő 

közműhálózatok folyamatos üzemét, a csapadékvíz elvezetését, valamint biztosítania kell az 

építés során az amennyiben erre szükség mutatkozik az ingatlanok folyamatos közműellátását 

és megközelíthetőségét. 

 

Vállalkozó köteles a munkálatok által érintett gépjármű, vagy gyalogosforgalomra szolgáló 

közlekedési pályán felállítani – és szükség esetén megvilágítani – mindazt, ami a 

forgalomirányításhoz, védelméhez és ellenőrzéséhez szükséges. 

 

15. MŰTÁRGYAK,  KÖZMŰVEZETÉKEK ÉPÍTÉSE BONTÁSA 

15.1. MŰTÁRGYAK ÉPÍTÉSE ÉS KÖZMŰVEK KIVÁLTÁSA 

A létesítmény tervezett műtárgyainak, építményeinek megépítésével, a meglévő műtárgyak, 

terep tárgyak bontásával és átépítésével kapcsolatos munkákat jelen Műszaki Előírások és a 

vonatkozó engedélyek és hozzájárulások előírásai szerint kell Vállalkozónak elvégezni. 

 

A kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozó köteles feltárással vagy egyéb módon 

meggyőződni a különféle meglévő közművezetékek helyzetéről. A tervezett műtárgyak, 

építmények munkagödrének közmű mentesítési munkáinak megkezdése előtt, a 

közművezetékek kiváltásainak elkészítésekor a Vállalkozónak a közmű kezelőjének 

szakfelügyeletét kell biztosítania, melynek költségeit a Vállalkozó viseli. 

 

A bontandó létesítmények esetében a bontási munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak meg 

kell győződnie arról, hogy a létesítmény közmű mentes, azaz nem csatlakozik egyik 

közműhálózathoz sem. Vállalkozó a bontási munkák előtt köteles az Üzemeltető, a 
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közműkezelők és a Mérnök szakfelügyeletét kérni, akik írásban nyilatkoznak a létesítmény 

bonthatóságáról. Az épület, építmény bontása csak az ilyen nyilatkozat kiadása után 

végezhető el. 

 

 

Az építési munkák megkezdése előtt a Vállalkozónak meg kell győződnie arról, hogy az 

építendő/bontandó létesítmény által betöltött funkcióját más, meglévő vagy ideiglenesen 

telepített létesítmény el tudja látni. Vállalkozó az építési/bontási munkák előtt köteles az 

Üzemeltető, és a Mérnök szakfelügyeletét kérni, akik írásban nyilatkoznak a létesítmény 

építhetőségéről/bonthatóságáról. A létesítmény bontása csak az ilyen nyilatkozat kiadása után 

végezhető el. 

 

A közművek eltakarása előtt Vállalkozó köteles a közműkezelő szakfelügyeletét kérni, aki a 

megfelelően elvégzett munka esetén írásos nyilatkozatot ad ki. A közmű eltakarása csak az 

ilyen nyilatkozat kiadása után végezhető el. 

 

Ha közműépítés földmunkáinak készítése során a Vállalkozó esetleg felderítetlen föld alatti 

közművezetéket tár fel, a szükséges intézkedés érdekében azonnal értesítenie kell a Mérnököt, 

és meg kell tennie a baleset és kár elkerüléséhez szükséges intézkedéseket.  

 

A műtárgyak, létesítmények készültségi fokai a következők, melyek eléréséről - megfelelően 

végzett munka esetén - a Mérnök nyilatkozatot ad ki. A műtárgy létesítmény továbbépítése, 

próbaüzeme és üzembe helyezése csak az ilyen nyilatkozat kiadása után kezdhető el. 

 

Üzempróba: Az egyes gépek, berendezések beépítését követően a Vállalkozó köteles 

üzempróba keretében meggyőződni azok üzemképes állapotáról (pl. nyomáspróba, biztonsági 

előírások megléte és betarthatósága, használati utasítások megléte stb.). (Gépek, villamos 

berendezések, irányítástechnika) 

 

Üzemképes állapot: A műtárgy, építmény rendeltetésének funkciójának ellátására 

maradéktalanul alkalmas a szerkezeti kialakításából, a beépített anyagok és gépészeti 

berendezésekből és azok minőségéből fakadóan: a létesítmény kész a teljes körű 

próbaüzemre. A beépített anyagokra és berendezésekre vonatkozó tervben előírt minőségi 

vizsgálatok eredménye megfelelő és dokumentált. 

 

Próbaüzem: Az üzemképes állapotba került létesítményt a vállalkozó által készített és az 

üzemeltető által jóváhagyott ideiglenes próbaüzemi utasítás szerinti próbaüzemnek kell 

alávetni. 

15.2. KÖZMŰVEK KEZELŐJE 

Az egyes egységek megvalósításával érintett közművek kezelőinek megnevezését, valamint 

elérhetőségüket az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Cég Cím 

Pannon- Víz Zrt. 9025 Győr, Ország utca 4-6 

E.ON Észak-Dunántúli 

Áramhálózati Zrt. 

Áramhálózati Üzem-Győr 

9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13 

ÉGÁZ-DÉGÁZ 

Földgázelosztó Kft. 

Győri Üzemegység 

9027 Győr, Puskás Tivadar u. 27 

  

Árvízi védekezés illetékese: 
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

9021 Győr, árpád út 28-32 

 

16. TERÜLETHASZNÁLAT 

Vállalkozónak bármely esetleges közterület igénybevétele előtt engedélyt kell beszereznie az 

érintett Polgármesteri Hivatal Műszaki/Városüzemeltetési osztályától. A területet a 

Vállalkozó az engedélyben megadott feltételekkel használhatja. Az esetleges közterület-

igénybevételének költsége a Vállalkozót terheli. 

 

Vállalkozónak bármely szilárd burkolatú közterületi közút burkolatának bontása előtt 

burkolatbontási engedélyt kell beszereznie az érintett Polgármesteri Hivatal 

Műszaki/Városüzemeltetési osztályától. 

 

Vállalkozónak bármely magántulajdonban lévő ingatlan területének igénybevétele előtt be 

kell szereznie a vonatkozó ingatlan tulajdonosának, kezelőjének írásos hozzájárulását, illetve 

egyeztetnie kell az igénybe venni kívánt terület nagyságáról. A hozzájárulásban ki kell térni 

az ingatlanon végzett építési munka időtartamára, a napi munkavégzés idejére.  

 

17. RÉGÉSZETI MUNKÁLATOK 

Az építéssel érintett terület régészeti lelőhelyet vagy kulturális örökség elemeit tartalmazó 

területet nem érint.  

Váratlan régészeti lelet előkerülése esetén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 

LXIV. törvény 24. §-ában foglaltak szerint a munkát azonnal abba kell hagyni, és a Mérnököt 

és az Önkormányzat jegyzőjét azonnal értesíteni kell. 

A helyszín illetve a lelet őrzéséről gondoskodni kell. A lelet őrzésére vonatkozóan a Mérnök 

utasításai az irányadóak. 

A létesítmény építésének idejére régészeti szakfelügyelet biztosítása szükséges. 

A régészeti leletmentés költségei a Vállalkozót nem terhelik. 

 

A vízjogi létesítési engedélyben szereplő kulturális örökségvédelmi előírásokat 

maradéktalanul be kell tartani! 
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18. FELVONULÁSI TERÜLET 

Vállalkozó a kivitelezéshez szükséges felvonulási területet közterület, illetve magánterület 

igénybevételével alakíthat ki, annak minden jogi és pénzügyi következményével együtt.  

 

A felvonulási terület kialakítása a Mérnökkel és esetleges közterület esetén a közterület-

foglalást jóváhagyó illatékes Polgármesteri Hivatallal, illetve az érintett ingatlan 

tulajdonosával, vagy kezelőjével, a Vállalkozó által benyújtott elrendezési (organizációs) 

vázlat alapján lehetséges. A vázlaton fel kell tüntetni minden ideiglenes építményt (gyártó-, 

keverőtelep, raktárak, tárolók, adminisztratív, szociális és egészségügyi létesítmények, 

laboratórium, stb.), a felvonulási útvonalat, valamint az ideiglenes közműcsatlakozások 

pontjait.  

 

A felvonulási telepet Vállalkozónak körül kell kerítenie, kapukkal és sorompókkal szükség 

szerint el kell látnia, továbbá a terület őrzéséről is gondoskodnia kell. 

 

A felvonulási telep előkészítésénél, megvalósításánál, üzemeltetése során és az elbontásánál a 

természet-, környezet- és egészségvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. A felvonulási 

telep ideiglenes közműellátásának biztosítása – és az ezekhez szükséges engedélyek és 

hozzájárulások beszerzése a Vállalkozó feladata. Vállalkozónak gondoskodnia kell tényleges 

fogyasztásának méréséről. 

A munkálatok befejezése után a felvonulási telepet Vállalkozónak el kell bontania, a területet 

az eredeti állapotában helyre kell állítania és a tulajdonosának vagy kezelőjének hivatalosan át 

kell adnia. 

 

19. BONTÁSI MUNKÁLATOK 

A bontási munkák során keletkezett bontott építési anyagokat hulladéklerakóra kell szállítani 

a 9. fejezetben foglaltakkal összhangban. 

 

20. KITŰZÉSEK, BEMÉRÉSEK 

A megvalósítandó műtárgyak, létesítmények, közművek stb. kitűzése a Vállalkozó feladata a 

kiviteli terv, illetve a Vízjogi létesítési engedélyezési tervek által szolgáltatott adatok alapján. 

A kitűzést jegyzőkönyvben kell jóváhagyatni a Mérnökkel.  

A munkákkal kapcsolatos valamennyi geodéziai munka (pl. felmérés, kitűzés, földmérési jel 

áthelyezése, megépült létesítmények bemérése, stb.) mely a megvalósításhoz, 

dokumentáláshoz szükséges a Vállalkozó feladatát képezi. A geodéziai munkákat olyan 

szinten kell elvégezni, hogy a kiviteli terv, a megvalósulási terv, földnyilvántartás változáshoz 

szükséges tervek, az árvízvédelmi intézkedési terv és az árvízvédelmi nyilvántartási terv 
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teljeskörűen elkészíthetőek legyenek. A feladat végrehajtása folyamatos geodéziai munkát 

igényel. A geodéziai munkákat EOV koordináta rendszerben kell végezni. 

 

21. ÜZEMPRÓBA 

Vállalkozónak az elkészített létesítményeket, közművezetékeket és egyéb beépített gépészeti 

berendezéseket az egyes berendezésekre és létesítményekre a jogszabályok, szabványok, 

műszaki előírások illetve a Beruházó által – egyedi - a műszaki követelményekben előírt, 

valamint a szakmai gyakorlatnak megfelelő üzemi próbának kell alávetnie (víztartási próba, 

nyomáspróba, kamerázás, mozgatási próba stb.) az Üzemeltető és a Mérnök jelenlétében. Az 

üzempróbáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet Vállalkozónak a Megvalósulási Terv 

részeként az előírt példányszámban kell benyújtania a Mérnöknek. Az üzempróbához 

szükséges anyagok, felszerelések, berendezések, energia, stb. szolgáltatása a Vállalkozó 

feladata. 

 

22. PRÓBAÜZEM 

A létesítmény elkészülte után az üzempróbákat követően az átadást megelőzően az érintett 

létesítmény egészének - vagy annak üzemelés szempontjából jól elkülöníthető területeinek, 

részletekben történő - próbaüzemét el kell végezni a vízjogi létesítési engedélyben foglaltak 

és a Beruházó egyedi utasításaival összhangban. 

 

A torkolati mű 1+1 hónap (1hónap tényleges próba és 1 hónap kiértékelés) időtartamú 

próbaüzemének elvégzése - Üzemeltető jelenléte mellett - Vállalkozó feladatát képezi, 

melynek sikeres végrehajtását követően az üzemeltető a létesítményt átveszi és a további 

beszabályozási feladatokat saját hatáskőrben végzi. 

 

Az próbaüzem alatt előforduló hibák, hiányosságok kijavítása a Vállalkozó feladata. A 

próbaüzem alatt álló létesítményben keletkező esetleges meghibásodásokat, károkat 

Vállalkozó saját költségére kell kijavítsa illetve elhárítsa. 

 

23. ROBBANÓANYAGOK BEJELENTÉSE 

Ha a Vállalkozó az építés során elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve 

ilyen tárgy hollétéről tudomást szerez, akkor köteles az építési munkát haladéktalanul 

felfüggeszteni és bejelentést tenni a helyi rendőri szervnek a tűzszerészeti mentesítési 

feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően és 

köteles az elrendelt intézkedést megtenni illetve annak végrehajtásában közreműködni. 

 

A talált robbanótestek mentesítésével kapcsolatos katonai tűzszerészeti feladatok ellátásának 

költségeit a Magyar Honvédség viseli. 
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A teljes, az építés által érintett terület lőszermentesítését Vállalkozónak el kell végeztetnie. 

 

Adott helyzetről a Mérnököt is egyidejűleg informálni kell. 

 

24. MEGRENDELŐ ÉS MÉRNÖKNEK NYÚJTANDÓ 

SZOLGÁLTATÁSOK 

A Vállalkozó köteles - az építési terület részét képező felvonulási területen - egy olyan 

alapterületű helyiséget íróasztallal, tárgyalóasztallal, székekkel, személyi számítógéppel és 

tartozékaival a Mérnök rendelkezésére bocsátani a kivitelezés során, ahol a szükséges 

adminisztrációs feladatok elvégezhetők, valamint a kooperációs tárgyalások - legalább 15 fő 

jelenlétével számolva - lefolytathatók. A helyiséget zárral és belső villanyvilágítással és 

szükség esetén fűtéssel kell ellátni. Ezeken kívül szociális helyiségek használatát is biztosítani 

kell a Mérnök részére. 

A konténer vagy iroda őrzése és tisztántartása a Vállalkozó feladata. 

 

Biztosítani kell olyan számítógépet a tartozékaival, ami megfelelő programokkal és tároló 

hellyel rendelkezik, rajzot, ütemtervet tud kezelni és alkalmas papír alapú dokumentáció 

előállítására. A számítógép rendelkezzen internetes kapcsolattal. 

A számítógép legyen képes a projekt összes elektronikus dokumentációjának a befogadására 

és tárolására, beleértve képi és hanganyagok tárolását is. 

 

Vállalkozó köteles 1 db bérelt, E kategóriájú (besorolás az AVIS autókölcsönző szerint) 

személygépkocsi biztosítására (pl.: Skoda Octavia) a munkaterület átadástól a műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárását követő 90 napig, havi 2500 km futásteljesítményhez tartozó 

üzemeltetési, fenntartási költségviseléssel. 

 

Minden olyan eszközt – amely a megvalósuló létesítmények minőségi követelményeinek 

ellenőrzésére szolgál és azzal a Vállalkozó rendelkezik – a Mérnök rendelkezésére kell 

bocsátani. 

 

25. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK,  ÉS A FŐBB MINŐSÉGI 

KÖVETELMÉNYEK  ÖSSZEFOGLALÓAN 

 A kivitelezés ár- illetve belvízmentes időben, a Duna és Mosoni-Dunán kialakuló 

vízállások folyamatos figyelemmel követése mellett, a hullámtérben és az árvédelmi 

töltést érintő munkálatoknál az ÉDUVIZIG által jóváhagyott árvízvédelmi intézkedési 

terv alapján történhet. A jelenlegi árvízi biztonság fenntartása az építés ideje alatt a 

Vállalkozó feladata a szükséges erő- és anyagi források biztosításával. 

 A Vállalkozó ár-, belvíz- és vízminőség – kárelhárítási készültség esetén köteles a 

Megrendelő védelemvezetőjének utasítása szerint eljárni. 
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 A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és a munkálatok megkezdéséhez 

szükséges engedélyek birtokában kezdhetők meg. A Vállalkozó jogosult és köteles a 

munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot 

megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni és 

ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. Köteles 

továbbá a Vállalkozó vizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 

esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzést. Ha a 

Vállalkozónak felróhatóan nem kerül megállapításra hiba vagy hiányosság, akkor a 

Vállalkozó vállalni köteles a felelősséget a korábban elkövetett hibák vagy korábban 

keletkezett hiányosságok következtében fellépő károkért, még abban az esetben is, ha 

igazolható, hogy a hibát más vállalkozó okozta. 

 A munkaterületen végzett munkák jogszabályoknak megfelelő, szerződésszerű 

teljesítéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen a balesetmentes 

munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért. 

 A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes 

szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen 

meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Megrendelő 

képviselőjének/műszaki ellenőrének (a továbbiakban: Mérnök) utasításait el kell 

fogadnia. 

 A Vállalkozó a beruházás megvalósítása során elegendő számú képzett és tapasztalt 

vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles 

biztosítani, hogy a szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben teljesíteni 

tudja. Az alkalmazottaknak az általános és helyi munkavédelmi és balesetelhárítási, 

valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell. 

 A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott 

dokumentumokat és ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről. Kiviteli 

terveket a Vállalkozó köteles elkészíteni vagy elkészíttetni, melyek azt a célt 

szolgálják, hogy pontosan meghatározzák a tervezett létesítmények teljes műszaki 

tartalmát, minden részletét. A Vállalkozó a kiviteli terv készítése során köteles a 

Megrendelővel és Üzemeltetővel egyeztetni. A Megrendelő az Üzemeltető és a 

Mérnök a Vállalkozó által leadott terveket Tervjóváhagyó Bizottság keretében 

áttekinti és véleményezi. A kivitelezés csak a Megrendelő és Üzemeltető valamint a 

Mérnök által jóváhagyott kiviteli terv alapján kezdhető meg. A Vállalkozó köteles a 

Megrendelő, Üzemeltető és a Mérnök által kért javításokat a kiviteli terven elvégezni. 

 A kivitelezés megvalósulását követően megvalósulási tervet és részletes üzemelési 

szabályzatot kell készíteni, üzempróbát kell folytatni és vízjogi üzemeltetési engedélyt 

szerezni. Az összeállítandó dokumentációnak jogszabályban (18/1996. (VI. 13.) 

KHVM rendelet) előírt tartalmi-formai követelményei vannak. 

 A Vállalkozó az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelően köteles vezetni. 

 A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák 

kijavítását szigorúan a szerződés szerint, azzal összhangban végezni. A Vállalkozó 

köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításaihoz, minden 

olyan ügyben, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. 

 A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a szerződésben és a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint köteles kezelni. 
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 A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági 

jogkörben adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani 

és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 

végrehajtania, hogy a szállítás során használt utak, épületek és épületrészek és azok 

műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállító útvonalak kiépítésével, 

karbantartásával, megerősítésével, javításával és helyreállításával kapcsolatos minden 

tevékenység a Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, 

mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a 

Vállalkozót terhel minden felelősség és viselnie kell annak következményeit.  

 A bontási anyagok elhelyezéséről szintén a jogszabályoknak megfelelően a 

Vállalkozónak kell gondoskodni. 

A lehetséges telephelyekről, vagy lerakóhelyekről a Megrendelő tájékoztatja a nyertes 

ajánlattevőt. Az ajánlat összeállításánál a hulladék elszállításakor hozzávetőleg 15km 

szállítási útvonallal szükséges számolni az ajánlattevőknek. 

 A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel ideje és az ott észrevételezett 

fennmaradó hibák kijavítása, illetve az ott megjelölt hiányosságok pótlása is 

beleszámít, amelyet a Mérnök a FIDIC 10.1. szerint nem nyilvánít olyan kisebb 

alapvető munkának, illetve hibának, amelyek alapvetően nem befolyásolják a 

rendeltetésszerű használatot. . 

 Az elkészült munkáról a Vállalkozó jelentést ad be a Mérnöknek. A Mérnök átadás-

átvételi igazolást (jegyzőkönyvet) vesz fel, amelyben rögzíti a műszaki 

(rész)teljesítést. A Mérnök, valamint a Megrendelő által aláírt (igazolás) jegyzőkönyv 

a számlázás alapja. 

 A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul 

a Vállalkozó tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba 

megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ésszerű időn belül nem intézkedik, vagy a 

megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok, a Megrendelő jogosult 

a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszüntetni. 

 Az elvégzett talajmechanikai és egyéb vizsgálatok minősített dokumentációját 

jóváhagyásra be kell nyújtani az Mérnök számára. 

 A betakarásra kerülő vízilétesítményeket betakarás előtt be kell mutatni a Mérnöknek, 

a szintek megfelelőségét beméréssel kell igazolni. 

 A töltés és vízfolyás keresztezéseket és a védvonal térségi munkákat a vizek 

hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 147/2010.  Korm. rendelet előírásai 

szerint kell elvégezni. Ezen rendelet IX. fejezete és melléklete tartalmazza a vizek és 

vízilétesítmények más, nyomvonal jellegű létesítménnyel történő keresztezésére és 

megközelítésére vonatkozó előírásokat, melyek betartása kötelező. 

 A tervezett létesítmények lényeges eleme a rézsűvédelem, ezért a kivitelező 

kötelessége a gyepfelület megerősödéséig (első kaszálásig) elvégezni a gyep ápolását.  

 A töltéskoronán bogárhát kiképzést kell kialakítani.  

 A kiviteli munkálatok befejezésekor a védvonal környezetét eredeti állapotára helyre 

kell állítani. 



MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. 

 

Műszaki követelmények 

1. fejezet 

 

  
 

 

 
   

1. fejezet Tsz: 08.12-1339 Mosoni-Duna  alsó szakaszának vízszint 

rehabilitációja Torkolati műtárgy 

Ajánlatkérési dokumentáció III. kötet 

32 

 A vízrajzi szakági és minőségirányítási követelmények értelmében a vízmércék és 

őrpontok kivitelezése során a terv szerinti (névleges) magassági értékektől legfeljebb 4 

mm-es eltérés megengedett.  

 A Vállalkozó köteles a fém- és faszerkezeteket időjárásálló bevonattal ellátni.  

 A Vállalkozó a kiviteli terveket a műtárgyak vagyonvédelmére vonatkozó megoldással 
együtt köteles elkészíteni és a kivitelezés során azt megvalósítani.  

 Munkaterület átadást követően a műszaki átadás – átvétel eljárás lezárásáig a Vállalkozó 
kötelezettsége a létesítmények fenntartási feladatainak ellátása. 

 Az acélszerkezetek megvalósítása során kizárólag új anyag, szerelvény, szerkezet építhető 
be. 

 Az üzemeltető betanítása a Vállalkozó feladata. Az üzemeltető számára a 
zsilipszerkezetek, valamint valamennyi mechanikus és elektromos szerkezet kezelésének 
betanítása a Vállalkozó feladata, amelyre az egyes munkarészek befejezését követő átadás 
keretében kerülhet sor, a műtárgyak helyszínén, max. 10 mérnöknappal számolva. 

 A műtárgyak elmozdulás mérésére szolgáló acél pontjelek geodéziai bemérését el kell 
végezni. 

 A költségvetési kiírás azon tételeiben, ahol a föld szállítási távolság nincs pontosan 
meghatározva, ott max. 15 km – es szállítási távolság kalkulálható. 

 
Felelősségvállalási feltételek: 

 A Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban szereplő munkavégzés során az 
erdőről, az erdő védelméről és az erőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, 
valamint az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM 
rendelet, valamint annak mindenkor hatályos jogszabályi módosításaiban szereplő 
előírásokat betartani. 

 A Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban meghatározott feladatok elvégzéséhez 
az érvényben lévő tűz-, és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gépeket ill. 
eszközöket felhasználni, melyek műszaki állapota megfelel a biztonságos munkavégzés 
követelményeinek. 

 Az ajánlati dokumentációban meghatározott feladatok, valamint az ahhoz kapcsolódó 
munkák végzése során, továbbá az esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárításakor 
az érvényben lévő tűz,- és környezet- ill. természetvédelmi rendelkezések és a 
természetvédelmi engedély előírásainak megfelelően, és a vonatkozó munkavédelmi 
szabályok betartása mellett kell eljárni a munkákat végző Vállalkozónak, valamint 
képviselőinek. Mindennemű környezetszennyezést haladéktalanul jelenteni kell az 
Igazgatóság képviselőjének. 

 Az ajánlati dokumentációban szereplő területeken a munkavégzésre vonatkozó 
engedélyek időtartama alatt, az abban meghatározott feladatok végzése során, továbbá 
árvízből vagy egyéb más okokból előforduló balesetekért és károkért a Megrendelő 
felelősséget nem vállal. A baleset jogkövetkezményei vagy más személyeknek, illetve az 
Igazgatóságnak okozott károk megtérítésének kötelezettsége a Vállalkozót terhelik. 

 

 

 

Budapest, 2016. november hó 
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