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M EG H Í V Ó 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
 

2021. október 20-án (szerda) 18.00 órakor 
 
ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom 
 
Az ülés helye:Gyáli Polgármesteri Hivatal –  Tárgyalóterem – földszint 4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
 
Napirend: 
 

Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat likviditási hitel újrafelvételére 
2. Javaslat Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető vízi közmű rendszerének gördülő fejlesztési 

tervének (2022-2036) elfogadására 
3. Javaslat a Vecsés, M0 6127 hrsz.-ú ingatlant ellátó gázelosztó vezeték létesítése miatt, a gyáli 044/11 

hrsz.-ú ingatlant érintő vezetékjog bejegyzésre vonatkozó kártalanítási ajánlattal kapcsolatosan 
4. Javaslat idősek otthona tervezőjének kiválasztására szolgáló beszerzési eljárás lezárására 
5. Javaslat a 2021. évi közbeszerzési terv módosítás elfogadására 
6. Javaslat közbeszerző kiválasztására az idősek otthona tervezéséhez 
7. Javaslat Vízügyi Fejlesztési Alaphoz történő csatlakozásra 
8. Javaslat „Gyál parképítés” tárgyú közbeszerzési eljárás megkezdésére 
9. Javaslat a Gyál, Pipacs u. 3. szám alatti ingatlan (hrsz.: 8105/1) alatti ingatlan gázellátásával kapcsolatos 

tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
10. Javaslat a Gyál, Szilvás u. 11. szám, 3956 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásával kapcsolatos 

tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
11. Javaslat a Gyál, Újvilág u. 81. szám, 097/107 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásával 

kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
 
G y á l, 2021. október 11. 
 
 
 
 Erős József s.k. 
 a PGB elnöke 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
2021. október 11. 
 
 
Tóth Istvánné 
bizottsági titkár 



 
 
 
 
 
 
 
       Tárgy: Javaslat likviditási hitel újrafelvételére 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 156/2020. (X.29.) sz. határozata alapján úgy döntött, hogy 
hozzájárul 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 2021. január 01-i kezdettel. 
 
A likviditási hitelszerződés alapján a hitel lejárata: 2021. december 31. 
 
Az önkormányzat bevételei nem egyenletesen realizálódnak, különösen igaz ez a helyi adó bevételekre.  
A kiadások jelentős részét viszont – az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait - havi 
rendszerességgel kell finanszírozni. 
 
A folyamatos működés biztosítása érdekében javasoljuk a 200 millió forint összegű likviditási hitel újrafelvételét, a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10 §. (3) b) pontjai alapján, 2022. január 01-i 
kezdettel 2022. december 31-ig terjedő időszakra. 
 
A rendelkezésre álló hitelkeret összegéért rendelkezésre tartási díjat nem kell fizetni, költség csak akkor keletkezik, ha a 
hitel igénybevételre kerül, hitelkamat formájában.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
1. a folyamatos likviditás biztosítása érdekében hozzájárul a 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 

2022. január 01-napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra. 
 
2. kötelezettséget vállal arra, hogy 2022. december 31-én az igénybevett likviditási hitel összegét teljes mértékben 

visszafizeti. 
 
3. felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
 
Határidő : 2021. december 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette : Mitku-Orosz Krisztina irodavezető-helyettes 
 
Gyál, 2020. október. 04.  
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető víziközmű 
rendszere gördülő fejlesztési tervének (2022-2036) elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban 
DPMV Zrt.), mint víziközmű-szolgáltató között 2013.05.10. napján - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
tv. (továbbiakban: Vksztv.) figyelembevételével - BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS jött létre az ellátásért 
felelős Önkormányzat közigazgatási területén a víz- és csatornaszolgáltatási feladatok folyamatos végzése érdekében.  
 
A Vksztv. 11.§.-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében szolgáltatási ágazatonként 
tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.  Az idei év során - külön vállalkozási szerződés alapján - a 
DPMV Zrt. készítette el a 2022-2036 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, és benyújtotta jóváhagyásra a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH). A benyújtott dokumentációt a Vksztv. 
11.§ (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős önkormányzatnak is véleményeznie kell, amelyet a DPMV Zrt. pótlólag 
megküld a MEKH részére. 
 
A gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák finanszírozására Önkormányzatunk részéről továbbra is rendelkezésre 
áll Gyál Város Önkormányzatának Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás 
összege (a számla jelenlegi egyenlege: 33. 244. 769-Ft), valamint az ivóvíz és csatornahálózat üzemeltetéséért fizetett 
éves bérleti díj összege, amely jelenleg nettó 104.700.000-Ft/év. A jelenlegi jogszabályok alapján ezek a bevételek csak 
közműfejlesztési célokra fordíthatók.  
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt 2022-2036 évre vonatkozó gördülő 
fejlesztési terv tervezetét szíveskedjenek felülvizsgálni és azzal kapcsolatos döntésüket meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. egyetért az előterjesztéshez mellékelt 2022-2036 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezetében 
foglaltakkal. 

2. a gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák elvégzésének finanszírozását Gyál Város Önkormányzatának 
Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás összegéből, valamint az 
évenként a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által a víziközmű-hálózat használatáért fizetett bérleti 
díjból, valamint a DPMV Zrt. által beszedett közműfejlesztési hozzájárulásból biztosítja. 

3. vállalkozási keretszerződést köt a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel Gyál Város ivóvíz és 
szennyvíz rendszereinek 2022. évre vonatkozó - a mellékelt gördülő fejlesztési terv szerinti - munkálatainak 
elvégzésére. 

4. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő:  a határozat megküldésének: 2021. november 12. 

a tervben foglaltak teljesítésének: folyamatos, illetve adott 
 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság    
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2021. október 6. 
      
 

Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
Mellékletek:  

1. DPMV Zrt. megkeresése a 2022-2036. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatosan 

2. Gyál Város 2022-2036. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezete 





 Tervezett 
nettó költség Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

15 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

2.
1 db/év vecsési Regionális végátemelő  
szivattyú felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 500 Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

3.
Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

10 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

4. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása/pótlása (10 db/év)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

15 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

5. Szélső utcai átemelő és nyomóvezetékének 
cseréje, tervezés, engedélyeztetés

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

6. Gyál szennyvízátemelők gépészeti felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

10 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

7. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 4 év

Gyál Város 
Önkormányzata

48 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec közép X X X X

8. Petőfi utcai átemelő nyomóvezetékének 
cseréje, kivitelezés

nincs Gyál Város 
Önkormányzat

45 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec közép X

9. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása (10 
db/év)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

48 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

10. szennyvízátemelő gépészeti felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

48 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

11. vecsési Regionális végátemelő  szivattyú 
felújítása (Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

5 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

12.
Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

24 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

13.
Vecsési Regionális végátemelő  daráló 
(Monster)beszerzése 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

5 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

14. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 10 év

Gyál Város 
Önkormányzata

120 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

15. Szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció nr. Gyál Város 
Önkormányzata

100 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X

16. Szennyvízátemelő szivattyú felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

150 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

17. Szennyvízátemelő gépészeti felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

100 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

18.
vecsési Regionális végátemelő  szivattyú 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

13 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X

19.
Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

60 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X

20.
Vecsési Regionális végátemelő  daráló 
(Monster)beszerzése 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

25 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X

nr. Nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége az egyes 
ütemek tekintetében [eFt]

Rendelkezésr
e álló források 
számszerűsíte

tt értéke a 
teljes ütem 

tekintetében 
[eFt]

56 500                                                                              70 500           
223 000                                                                            275 752        
568 000                                                                            705 000        

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-SZ     22-25267-1-001-00-14

Fontossági 
sorrend

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 
Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély 
száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

3 800          Bérleti díj Rövid X

2. Búvárszivattyú felújítás nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 500          Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

3. 20 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 800          Bérleti díj 15.ápr 31.dec Rövid X

4. Tűzcsap csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 000          Bérleti díj 15.ápr 31.dec Rövid X

5. Gyál Vízműtelep Gépház felújítás, 
vascső csere

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

20 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

6. Tolózárak és tűzcsapok felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

6 000          Önkormányzati 
forrás

01.jan 31.dec Rövid X

7. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen

Gyál Város 
Önkormányzata

16 000        Bérleti díj Közép X X X X

8. Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje nr. Gyál Város 
Önkormányzata

10 000        Bérleti díj 15.ápr 31.dec Közép X X X X

9. Ivóvízhálózaton ac. csövek cseréje nr. Gyál Város 
Önkormányzata

25 000        Bérleti díj 15.ápr 31.dec Közép X X X X

10. Búvárszivattyú felújítás nr. Gyál Város 
Önkormányzat

10 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

11. 20 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

10 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

12. Tűzcsap csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

12 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

13. Hálózati szivattyú felújítás nr. Gyál Város 
Önkormányzat

6 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

14. Vastalanító berendezés töltetcsere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

6 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

15. Vastalanító berendezés felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

20 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

16. Frekvenciaváltók telepítése nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 000          Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

17. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen

Gyál Város 
Önkormányzata

50 000        Bérleti díj hosszú X X X X X X X X X X

18. Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje nr. Gyál Város 
Önkormányzata

20 000        Bérleti díj 15.ápr 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

19. Ivóvízhálózaton ac. csövek cseréje nr. Gyál Város 
Önkormányzata

60 000        Bérleti díj 15.ápr 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

20. Búvárszivattyú felújítás nr. Gyál Város 
Önkormányzat

15 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X

21. 20 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

28 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

22. Tűzcsap csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

28 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

23. Hálózati szivattyú felújítás nr. Gyál Város 
Önkormányzat

15 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X

24. Frekvenciaváltó csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

10 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X

25. Vastalanító berendezés töltetcsere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

12 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X

26. Medence és zárkamra felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

10 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X

27. Víztorony felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

47 000        Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X

nr. Nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége 
az egyes ütemek tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló 
források 

számszerűsített 
értéke a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

38 100                                                 38 100                  
118 000                                               130 000                
295 000                                               325 000                

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
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Gördülő Fejlesztési Terv 
2022-2036 

 

 
A víziközmű rendszer bemutatása 
 

Vkr. megnevezése: Gyál-IV 
Azonosító: 11-25627-1-001-00-03 

 
Gyál város vízműve 30-35 éves korú, folyamatosan bővített és korszerűsített 
létesítmény, a teljes város területére kiépített hálózattal, saját vízbázissal, és 

az előírásoknak megfelelő vízminőség szolgáltatásával. 
 

A vízellátó rendszer két vízbázissal rendelkezik. 
 
Az „A” jelű vízbázis a település belterületén a Dobó Katica utca – Arany 

János utca kereszteződésében közvetlenül a víztorony mellett található. A 
kutak belső védőterülete kerítéssel védett. A vízbázist korábban két kút 
alkotta, melyből az 1. számú kút üzemképtelené vált és eltömedékelésre 

került. A kúthoz klórozó berendezés épült. A kút vize közvetlenül a hálózatba 
termelhető. Ennek vízkezelése nem szerepel és nem is szerepelt a vízmű 

rendszerben. Ezen vízbázissal távlatban is csak tartalékként lehet számolni 
kevert vízként történő felhasználással, mivel vastalanítása a közös 
rendszerben nem oldható meg, továbbá a vízhozama nem túl jelentős a „B” 

jelű vízbázis kútjaihoz képest. 
 
A „B” jelű vízbázis, a Vízműtől délre, Felsőpakony irányában helyezkedik el. 

A kutak belső védőterülete kerítéssel védett. A vízbázist 4 db kút alkotja. A 
kutak a 4601 sz. út mentén, közös védterületen helyezkednek el. 

Előklórozási lehetőség kiépült, ennek a kialakítása mielőbb indokolt. 
 
A vízbázisok kapacitása a jelenlegi és közel távlati igényeknek megfelelő. 

 
A kutakból kitermelt vizek határérték feletti vas és mangán tartalma miatt 

csak vízkezelést követően vezethetően az ivóvízellátó hálózatba. A vízkezelési 
feladat megoldására (1993-ban) 3 db d = 3150 mm-es FERMASIC Speciál 
típusú vas és mangántalanító berendezés került alkalmazásra (tartályonként 

névleges 60 m3/h névleges, maximum 90 m3/h szűrési kapacitással), 
kiegészítve kálium-permanganát (KMnO4) adagolással, valamint 
fertőtlenítéssel. A közös nyersvíz vezetékbe, valamint minden szűrőágba 

külön is indukciós vízmennyiség mérő került elhelyezésre, melyekkel mérési 
és szabályozási feladatok kerülnek ellátásra. Mindhárom szűrő 

visszaöblíthető rendszerű, víz-levegő öblítéses. A vas és mangántalanító 
berendezés töltetének cseréje 2022-es évre van beütemezve. 
 

A vízkezelő rendszer 2006. évi bővítése során telepítésre került egy AQUAFIL-
III típusú 8 szűrőtartályos berendezés (100 m3/h = 2000 m3/d (20 órás 

üzemben) kapacitással). Ez a vízkezelési technológia nem használ fel levegőt 
technológiai célra, és a visszamosatása csak vízzel történik. A különböző 
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együttes kútüzemeknél előálló kisebb vastartalom ingadozások 

kiegyenlítésére katalitikus szűrőanyag kerül alkalmazásra, ez képes 
kompenzálni a kisebb vasérték ingadozásokat. A vízmű a távlati igényeknek 

is megfelelő, 7400 m3/d csúcsfogyasztás mellet is képes a szűrt víz 
biztosítására. A vízkezelés mennyiségileg és minőségileg legalább 10 év 
távlatára megoldott. 

 
A hálózatba táplált víz tározásához a vízmű telepen 2 x 1.000 m3 hasznos 
térfogatú iker elrendezésű, négyszög alaprajzú térszíni tározó, a település 

belterületén pedig, 1 db 1.200 m3 hasznos térfogatú Compack típusú 
vasbeton víztorony áll rendelkezésre. A tároló térfogatok mérete és szintjei 

megfelelők. Tervezett felújításuk 2028-2030 között fog megvalósulni. 
 
A vízellátás üzemeltetéséhez szükséges nyomásfokozó berendezések az 

üzemviteli épületben nyertek elhelyezést. A gépteremben 4 db hálózati 
szivattyú található, ezek közül 2 db szabályozott és 2 db merev (követő) 

szivattyú. A hálózati nyomásfokozó szivattyúk közvetlen a hálózatra, és a 
megközelítőleg a fogyasztási súlypontban elhelyezett víztoronyra dolgoznak. 
A 2021-es évben a hálózati szivattyúk szerelvényeit fel kell újítani a korszerű 

KPE csöves kialakítással. 
 
Gyál város vízellátó rendszerének csővezetékei az 1980-es évek elejétől 

kezdődően, főleg az 1980-as években épültek ki. Kevés hányada ezt követő 
időszakban létesült. A hálózat ennek megfelelő anyagú és állapotú. A 

nyomásfokozott víz az NÁ 300-200-150 gerincvezetéken jut a hálózaba, majd 
ezekről leágazó NÁ 100 körvezetékes elosztó hálózat üzemel a településen. 
 

A település vízvezeték hálózata minőségileg jelenleg megfelelő. Koncentrált és 
nagy mennyiségű cső cserére ez idáig nem volt szükség. Az esetleges 

tervszerű megelőző karbantartások érdekében érdemes évente a legöregebb 
vezetékek cseréjét beütemezni. A város lakott területének 99 %-a 
vízvezetékkel ellátott. 

 
 
Források bemutatása 

 
A beruházási tevékenységre rendelkezésre álló forrás a Gyál Város 

Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott 
bérleti díj. Ennek tervezett értéke: 34 000 eFt/év. 
 

További forrásként felhasználható még a települési Önkormányzat által 
beszedett talajterhelési díj (vízbázisvédelmi beruházás esetén). 
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A Beruházási Terv bemutatása 

 
A vízellátó rendszer összetettsége, és több évtizedes mivolta ellenére a 

jelenlegi igényekhez igazodóan  üzemképes. 
 
Az esetleges területi fejlesztések kapcsán jelentkező közmű igények 

biztosítása a befektetői oldalon rendezendő, általuk finanszírozott elő 
közművesítések formájában. Ilyen tárgyú jelenleg hatályos vízjogi létesítési 
engedélyről a Szolgáltatónak nincs tudomása. 

 
2 db Új termelő kút kiépítése és beüzemelése: 

 
Az előző 5 év víztermelési adatait figyelembe véve a meglévő kutak rövidesen 
nem fogják tudni ellátni a fogyasztói igényeket. Mivel a tartalék kutak 

vízminősége kifogásolható és csak kezelés után táplálható az elosztó 
hálózatba, ezért indokolt az új kutak kiépítése. 

 
Az elmúlt évek víztermelési adatait a lakossági és közületi fogyasztók által 
felhasznált ivóvíz mennyiségeket figyelembe véve a vízmű a nyári 

csúcsidőszakban közel a csúcs kapacitásán dolgozik. A meglévő tartalék 
kutakban a parametrikus vas és mangán értékek nagyságrendekkel 
meghaladják az egészségügyi értékhatárt. 

 
További beruházási igényeket jogerős hatósági határozat vagy hatósági 

(Népegészségügyi Szerv, Vízügyi Hatóság) ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv 
nem írt elő. 
 

A vizsgált ivóvízellátó víziközmű rendszer BP/PNEF-KSO/00505-2/2016. 
ügyiratszámon Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi 

Főosztálya által jóváhagyott ivóvízbiztonsági tervvel rendelkezik. Az elfogadott 
terv többlet beruházási igényeket nem fogalmaz meg a vízellátó rendszer 
kapcsán. 

 
 
A gördülő fejlesztési terv készítése során figyelembevételre kerültek a 

területrendezési tervek és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
megfogalmazottak, bár azok konkrét fejlesztési igényeket nem határoztak 

meg. 
 
A Felújítási és Pótlási Terv bemutatása 

 
A közel és távlati jövő feladata a több évtizedes szerkezetek-gépek cseréje és 
felújítása. 
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Búvárszivattyú felújítás: 

Gyál Város 5 db termelő kúttal rendelkezik, melyeknél mindenhol magas a 
parametrikus vastartalom és fokozott a vízkivétel. A nagy vízigények miatt a 

szivattyúk üzemideje magas, ezért élettartamuk csökkenhet. 
 
20 db/év házi bekötés szerelvények csere: 

A szerelvények állapota az évek múlásával folyamatosan romlik és 
számottevően több csőtörés és meghibásodás alakul ki a bekötővezetékeken. 
Ezeknek a kiváltása a jelenlegi legújabb technológiai anyagokra, garantált 

ellátásbiztonságot eredményez. 
 

Tűzcsap csere:  
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a víziközmű eszközökön 
évről évre jelentős mértékű az olyan meghibásodások száma, ami indokoltá 

teszi a tűzcsapok cseréjét. Az évenkénti felülvizsgálatok alátámasztják, hogy 
indokolt a régi tűzcsapokat cserélni. 

 
Gyál Vízműtelep Gépház felújítás, vascső csere: 
A gépházban található szerelvények állapota indokolttá teszi a kiváltást, 

mivel a tolózárak áteresztenek, a vascsövek több helyen kilyukadtak továbbá 
a jelenlegi kialakítás már elavult és felújításra szorul. 
 

Vecsés, 2021. augusztus 23. 
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Gördülő Fejlesztési Terv 
2022-2036 

 

 
 
A víziközmű rendszer bemutatása 

 
Vkr. megnevezése: Gyál-SZ 

Azonosító: 22-25267-1-001-00-14 
 
Gyál, Üllő, Vecsés szennyvízelvezetési rendszere egyetlen, műszakilag 

egységes és így elválaszthatatlan rendszert alkot. A csatornarendszer 1995-
től folyamatosan épült ki. A Vecsésen megkezdett szennyvíztisztítás és 

kezelés a regionális szennyvízelvezető rendszer kialakításával, gyakorlatilag 
megszűnt. A telepen jelenleg a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz fogadása történik. A városok csatornahálózata nagyrészt 

gravitációs rendszerű. A városokon belül az egyes részvízgyűjtő-területek 
gravitációs csatornái egy-egy átemelőhöz szállítják a szennyvizeket. 
A részvízgyűjtő-területi átemelőktől nyomóvezetéken kerül a szennyvíz a 

városi rendszer központi átemelőjébe.   
A városok központi átemelőitől nyomóvezetéken, illetve gravitációs csatornán 

jut el a szennyvíz a regionális rendszer - a volt vecsési szennyvíztisztító 
helyén kialakított - központi átemelőjébe. 
 

A budapesti Halom utcai  80 b. csatorna fogadóaknájába Gyál, Vecsés és 

Üllő szennyvize két nyomócsövön érkezik (NY-2 jelű 250 ac. és NY-2A jelű 

 400 KM-PVC). Az NY-2 jelű nyomócsőre a vecsési Budai Nagy Antal utcai 

átemelő dolgozik, mely gyakorlatilag a vecsési szennyvizeket szállítja. Az NY-
2/A jelű nyomócsőre a vecsési szippantott szennyvíz előkezelő területén 
elhelyezkedő települési végátemelő dolgozik. Ez átemelő fogadja és továbbítja 

még a gyáli Petőfi utcai 1. sz. átemelő (NY-1/A jelű  300 KM PVC 
nyomócsövön) és a vecsési Zrínyi utcai átemelő által (SZ-1 jelű vezetéken – 

havária vezeték) valamint az üllői Hajcsár utcai végátemelő ( 200 KM PVC 
jelnélküli nyomócső) által szállított szennyvizeket is. Az Üllőn található 

Hajcsár utcai átemelő egy közbenső átemelőn (Vecsés-Üllő közigazgatási 
határában az Apró tanya szomszédságában az Apró tanya I-II helyi 

elnevezésű átemelőkön) keresztül juttatja el a szennyvizeit Vecsésre. 
 
Gyál város a jelenlegi lakóterületekre közel teljes körűen szennyvízcsatorna 

hálózattal rendelkezik. A elvezetési rendszer gravitációs, melynek főgyűjtői  
és gyűjtői NÁ 300 és NÁ 200 KG PVC csövekből épültek. A házi bekötések NÁ 
150 KG PVC csövekből készültek. A városban a gyűjtőrendszer gravitációs 

rendszerű, míg a továbbító rendszert az egyes részvízgyűjtők között 
nyomóvezetékek alkotják. A központi 14. számú Petőfi utcai átemelőn kívül, 

16 db átemelő és részvízgyűjtő-terület került kialakításra. Gyál város 
központi 14. számú szennyvíz(vég)átemelője a Petőfi utcai átemelő. Ez az 
átemelő továbbítja a települési szennyvizeket a vecsés központi 

szennyvízátemelőbe. 
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A települési szennyvízelvezető rendszer működési vázlata 

 
 
A település szennyvízelvezető rendszere 1990 után épült, így 20-25 év körüli 
korú, és megfelelően üzemel. A közel-távlatban fejlesztési feladat a meglévő 

rendszeren jelentősebb mennyiségben nincs programozva. 
 

Kisebb fejlesztésként legfontosabb feladat a gyáli, Petőfi utcai végátemelő 
kapacitás bővítésének elvégzése a városi szennyvizek maradéktalan és 
biztonságos továbbítása céljából. végátemelő előtti gépi rács felszerelése az 

átemelő szivattyúinak kímélése és biztonságosabb üzeművé tétele miatt. 
 

 
 
Források bemutatása 

 
A beruházási tevékenységre rendelkezésre álló forrás az Gyál Város 
Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott 
bérleti díj. Ennek tervezett értéke: 73 000 eFt 

 

További forrásként felhasználható még a települési Önkormányzat által 
beszedett talajterhelési díj (csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázisvédelem 
valamint települési monitoring és működtetése kapcsán). 
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A Beruházási Terv bemutatása 

 
A szennyvízcsatorna rendszer összetettsége, és több évtizedes mivolta 

ellenére üzemképes. A rendszer üzemeltetéséhez jelentősebb beruházási 
feladat a tervi időszakban nem szükséges, kivéve a Monster akna ikresítés 
tervezését. 

 
Az aprító berendezés a szennyvízben lévő szálas, csatornaidegen anyagokat 
feldolgozza, szétdarálja. Ezzel megkönnyítve a szivattyúk üzemelését, 

meghosszabbítva annak üzemképes élettartamát.  
 

Az esetleges egyéb területi fejlesztések kapcsán jelentkező közmű igények 
biztosítása a befektetői oldalon rendezendő, általuk finanszírozott elő 
közművesítések formájában. Ilyen tárgyú jelenleg hatályos vízjogi létesítési 

engedélyről a Szolgáltatónak nincs tudomása.  
 

További beruházási igényeket jogerős hatósági határozat vagy hatósági 
(Népegészségügyi Szerv, Vízügyi Hatóság) ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv 
nem írt elő. 

 
A gördülő fejlesztési terv készítése során figyelembevételre kerültek a 
területrendezési tervek és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 

megfogalmazottak, bár azok konkrét fejlesztési igényeket nem határoztak 
meg. 

 
 
 

A Felújítási és Pótlási Terv bemutatása 
 

A közel és távlati jövő feladata a több évtizedes létesítmények cseréje és 
felújítása. A közeljövő és távol jövő rekonstrukciós feladatai az alábbiak. 
 

 
Felújítási és pótlási feladatok: 
 

- 1 db/év vecsési Regionális végátemelő  szivattyú felújítása: 
 

Regionális végátemelőben lévő szivattyúk időszakos felújítása, 
szállítóképesség fenntartása érdekében, meghibásodás esetén javítása. 
 

- Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti felújítása: 
 

Regionális átemelő gépészetének cseréje (tolózárak, visszacsapók, szivattyú 

megvezetők, nyomó csövek, talpas könyök) az átemelő állagmegóvása 
érdekében az aknatest időszakos felújítása betonozással a szennyvíz és a 

csatornaidegen anyagok koptató hatása miatt. 
 

 

 



 

 
4 

 

- Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása: 
 

Az üzemeltetésében lévő szivattyúk időszakos felújítása, a szállítóképesség 
fenntartása érdekében, meghibásodás esetén javításuk. 

 

- Szélső utcai átemelő és nyomóvezetékének cseréje, tervezése: 
 

Szélső utcai átemelő nyomóvezetékének bővítése vált szükségessé kapacitás 

hiánya miatt. 
 

- Gyál szennyvízátemelők gépészeti felújítása: 
 
Gyál szennyvíz átemelők gépészetének cseréje (tolózárak, visszacsapók, 

szivattyú megvezetők, nyomó csövek, talpas könyök) az átemelő 
állagmegóvása érdekében az aknatest időszakos felújítása betonozással a 

szennyvíz és a csatornaidegen anyagok koptató hatása miatt. 
 
 

Vecsés, 2021. augusztus 23. 



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  közép / 

hosszú)
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

1 500            Bérleti díj rövid X

2.
2 db Új termelő kút kiépítése és 
beüzemelése

nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
60 000          

Önkormányzati 
forrás

01.jan 31.dec rövid X

3.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 4 év

Gyál Város 
Önkormányzata

6 000            Bérleti díj közép X X X X

4.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 10 év

Gyál Város 
Önkormányzata

15 000          Bérleti díj hosszú X X X X X X X X X X

nr. Nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége az 
egyes ütemek tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében [eFt]
61 500                                                     61 500                                     

6 000                                                        6 000                                       
15 000                                                     15 000                                     

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-IV     11-25627-1-001-00-03

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi létesítési/elvi 

engedély száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

2 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

2.
Monster akna ikresítés tervezése, 
engedélyezése (Gyál Város részaránya) 
vecsési regionális átemelő.

Gyál Város 
Önkormányzata

1 041            Bérleti díj 02.jan 01.jan rövid X

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 4 év

Gyál Város 
Önkormányzata

10 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec közép X X X X

4.
Vecsési Regionális átemelőben ikresítés 
után daráló (Monster) beszerzése (Gyál 
Város részaránya)

Gyál Város 
Önkormányzata

6 248            Bérleti díj 01.jan 31.dec közép X

5. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 10 év

Gyál Város 
Önkormányzata

25 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

nr. Nem releváns

Tervezett feladatok nettó költsége az 
egyes ütemek tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló 
források 

számszerűsített 
értéke a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

3 541                                                          3 541                        
16 248                                                        16 248                     
25 000                                                        25 000                     

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-SZ     22-25267-1-001-00-14

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

*** A tervezet nettó költség   Vecsés, Gyál, Üllő közös végátemelőhöz kapcsolódó  teljes beruházási költség Gyálra eső hányadát tartalmazza.

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi létesítési/elvi 

engedély száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 



 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Vecsés, M0 6127 hrsz.-ú ingatlant ellátó 
gázelosztó vezeték létesítése miatt, a gyáli 044/11 hrsz.-ú ingatlant 
érintő vezetékjog bejegyzésre vonatkozó kártalanítási ajánlattal 
kapcsolatosan 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata tulajdonát képezi a Gyál, Kőrösi út 53. szám alatti 044/11 hrsz.-ú, 38.1478 m2 

nagyságú, kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlan. Az ingatlan bérlője az FCC Magyarország Kft. 

A Csőterv Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2700 Cegléd, Összekötő út 45.) megbízást kapott a TIGÁZ Zrt.-től, 
mint beruházótól, a Vecsés, M0 6127 hrsz.-ú ingatlant ellátó gázelosztó vezeték tervezési munkáira. 

A tervezett gázelosztó vezeték áthalad a Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon. Az Erdészeti Hatósággal és az FCC 
Magyarország Kft.-vel történt előzetes egyeztetés alapján a nyomvonal úgy lett kiválasztva, hogy az nem érinti a véderdőt, 
így fasor kivágására nem kerülne sor. A kérelemhez csatolták az FCC Magyarország Kft. képviselőivel felvett 
jegyzőkönyvet, (hozzájáruló nyilatkozatot). 

A TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. képviseltében a Csőterv Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., az építésre kerülő és a 
Gyál 044/11 hrsz.-ú ingatlanon keresztül haladó gázelosztó vezeték kapcsán kártalanítási ajánlattal kereste meg 
Hivatalunkat.  

„A vezetékjog alapítása ellenében – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 5:27. §, illetve 5:164. 
§ alapján – a melléklet szerinti tartalommal bíró vezetékjogi megállapodás mindkét fél által történtő aláírását követően, 
az ingatlan használatát korlátozó egyszeri kártalanítási jogcímén – 481.600.- Ft, azaz Négyszáznyolcvanegyezer-hatszáz 
forint összeg megfizetését vállalja a hozzájáruló részére. A vezetékjog alapítása a hozzájáruló Gyál település 044/11 hrsz.- 
alatt nyilvántartott művelési ágú, a nevezett 1/1 arányban tulajdonát képező ingatlant érintő közcélú gázelosztó vezeték 
biztonsági övezetének és elhelyezésének biztosítása céljából történik. 

A megjelölt ingatlanon a vezetékjoggal érintett terület nagysága: 4816 m2.” 
A megkeresést dr. Schmidt Valéria ügyvéd asszonynak véleményezésre továbbítottuk, aki válaszában javasolta 

a kártalanítási összeg elfogadását. Amennyiben a Képviselő-testület nem fogadja el a felajánlott összeget, akkor azt 
szakértő állapítja meg, de ebben az esetben lehet, hogy a szakértői díj magasabb lenne, mint a kártalanítási összeg.  

 
 Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

a.) a gyáli 044/11 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatosan (4816 m2 területet érintően) – a Csőterv Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. által készített „Vecsés, M0 6127 hrsz. gázellátása” című átnézeti helyszínrajz alapján – 
hozzájárul a földgázelosztó vezetékek létesítésével kapcsolatosan a vezeték jog bejegyzéséhez és ezzel 
kapcsolatosan felajánlott 481.600.-Ft. kártalanítási összeget elfogadja; 

b.) felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat, valamint az ez alapján készülő megállapodás aláírására. 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Határidő: 2021.11.15. (nyilatkozat aláírására) 
Felelős:  Polgármester 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2021. október 04. 
 
          Pápai Mihály 
          polgármester 
Melléklet:  1 pld. tulajdoni lap 
  1 pld. kérelem 

1 pld. nyilatkozat 
1 pld. tervdokumentáció 
1 pld. minta megállapodás 



















FCC Magyarország Kft. 
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Tárgy: Javaslat idősek otthona tervezőjének 
kiválasztására szolgáló beszerzési eljárás lezárására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzata „Gyál, idősotthon tervezés” tárgyú versenyeztetési eljárása a Képviselő-testület 
148/2021.(VI.24.) számú döntése szerint kiválasztott beszerzési szakértő előkészítése után 2021. szeptember 1-én 
a Magyar Építész Kamara honlapján megjelentetett ajánlattételi felhívással megindult. Az ajánlattételi határidő 
2021. szeptember 20. napján 15:00 órakor járt le, határidőben az mellékelt szakvéleményben részletezett ajánlatok 
érkeztek. 

A pályáztatás előkészítése során az ajánlati árakat a nettó 15-68 MFt közötti tartományban vártuk, de sajnos a 
beérkezett ajánlatok mindegyike, így az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlat is meghaladja az uniós 
közbeszerzési értékhatárt, így a pályáztatást eredménytelenné kell nyilvánítani és a tárgyi beszerzés 
megvalósítására uniós nyílt közbeszerzési eljárást javasolt indítani. 

A felelős akkreditált közbeszerző (FAKSZ) kiválasztásáról a közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint a 
közbeszerzési terv módosításáról külön előterjesztések készülnek. 

Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a „Gyál, idősotthon tervezés” tárgyú 
versenyeztetési eljárást nyilvánítsa eredménytelenné, mert valamennyi beérkezett ajánlat meghaladja az uniós 
közbeszerzési értékhatárt és a beszerzés megvalósítása érdekében uniós nyílt közbeszerzési eljárás indítása 
szükséges. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a „Gyál, idősotthon tervezés” tárgyú beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja az előterjesztés 
melléklete szerinti szakvélemény alapján, mivel a beérkezett ajánlatok mindegyike, így a 
legkedvezőbb ajánlat is meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. 

2. felhatalmazza a Polgármestert az eljárás lezárásához szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2021. november 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Szőgyényi Sándor 

Gyál, 2021. 10. 05. 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

            Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
 
Melléklet: beszerzési eljárás lezárására vonatkozó szakvélemény és döntési javaslat 
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SZAKVÉLEMÉNY ÉS DÖNTÉSI JAVASLAT 
 

Tárgy: 
Gyál Város Önkormányzata  
„Gyál, idősotthon tervezés”  
tárgyú versenyeztetési eljárása 
 
Gyál Város Önkormányzata „Gyál, idősotthon tervezés” tárgyú versenyeztetési eljárása 2021. szeptember 1-én a  
Magyar Építész Kamara honlapján https://mek.hu/index.php?link=Gyal__idosotthon_tervezes webcímen 
megjelent ajánlattételi felhívással indult. 
 

1. A tervezés tárgya: 
 

Megrendelő Képviselő-testülete döntött arról, hogy idősotthont építtet. A beruházásra tanulmánytervet 
készíttetett. A tanulmánytervet a Megrendelő Képviselő-testülete elfogadta azzal, hogy az idősotthon nem 
az eredeti helyszínre épül, hanem – az intézmény területigényére tekintettel – az Erdősor utcai (Toldi 
Miklós-Kisfaludy utca közötti) 4856/6 hrsz.-ú ingatlanra. 
A beruházás előzetesen becsült adatai: 
-      Összes hasznos szintterület: ~7.500 m2 
-      gépkocsi parkoló: ~2615 m2 és ~100 db 
A helyszín kijelölésre került, de a telek kialakítása még folyamatban van. 

 
1.1. A Tervező feladatai: 

a) engedélyezési terv elkészítése és egyeztetések szerinti véglegesítése; 1. változat 1 példányban 
papír alapon és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg formátumban, végleges 
változat 5 példányban papír alapon és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg 
formátumban 

b) Megrendelő képviselete a tervek egyeztetéséhez és engedélyezéséhez kapcsolódó 
eljárásokban, így különösen településképi, tervtanácsi, közmű és hatósági egyeztetéseken, 
ezekről írásos emlékeztető készítése   

c) kiviteli terv elkészítése és egyeztetések szerinti véglegesítése 1. változat 1 példányban papír 
alapon és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg formátumban, végleges 
változat 5 példányban papír alapon és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg 
formátumban 
[az a), c) pontoknál az elektronikus dokumentumok file nevei legfeljebb 20 karaktert 
tartalmazhatnak, melynek magában kell foglalnia a rajz számot] 

d) közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértő delegálása az építés kivitelezésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás(ok)ban a Megrendelő bíráló bizottsági feladatokat is ellátó közbeszerzési 
munkacsoportjába a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (3)-(4) bekezdés 
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, akinek feladatait az 1.3. pont 
tartalmazza.  

e) tervezői művezetés, ennek keretében a heti, vagy kétheti kivitelezési kooperációs 
megbeszéléseken és Megrendelő igényei szerinti egyéb, előre egyeztetett alkalommal 
közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan építés-kivitelezés 
érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült 
szakkérdések megoldását. 

 
1.2. A Tervező legalább az alábbi szakembereket köteles bevonni a teljesítésbe: 

a) legalább 1 fő, vezető építész-tervező, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) szerinti, építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „É/1”(vagy azzal 
egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik 
b) legalább 1 fő, építményvillamossági tervező, aki a Rendelet szerinti, építményvillamossági tervezési 
szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „V” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik  
c) legalább 1 fő, építmény gépészeti tervező, aki a Rendelet szerinti, építmények gépészeti tervezése 
szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „G” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik  
d) legalább 1 fő, tartószerkezeti tervező, aki a Rendelet szerinti, tartószerkezeti tervezési szakterületre 
vonatkozó korlátozás nélküli „T” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik  
e) legalább 1 fő okleveles egészségügyi menedzser 

 
1.3. Az építés kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a közbeszerzés tárgya szerinti 
műszaki szakértő az alábbi munkarészek szakmai tartalmáért felelős: 

a. az eljárást megelőző piacfelmérés 
b. a közbeszerzés becsült értékének meghatározása 

https://mek.hu/index.php?link=Gyal__idosotthon_tervezes
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c. közbeszerzés tárgya és mennyisége meghatározása 
d. műszaki-szakmai alkalmassági követelmények meghatározása 
e. értékelési szempontok meghatározása 
f. közbeszerzési műszaki leírás meghatározása 
g. részekre bontás megfelelősége 
h. szerződési feltételek szakmai szempontból 
i. műszaki tartalmat / kérdést érintő kiegészítő tájékoztatás megadása 
j. az ajánlatok szakmai (műszaki tartalmú) értékelése, bírálata, az ajánlatok szakmai 

megfelelőségének, a közbeszerzési dokumentumokban, kiegészítő tájékoztatásban foglalt 
műszaki előírásoknak történő megfelelés megállapítása 

k. aránytalanul alacsony ár és egyéb, műszaki szempontból aránytalan vállalás meghatározása, 
indokolás kérés megfogalmazása és az Ajánlattevő által benyújtott indokolás bírálata. 

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértő felel az eljárási dokumentumok és eljárási cselekmények műszaki 
megfeleléséért. 
 

2. A teljesítés ütemezése: 
 

teljesítési szakasz Munkafolyamat Határidő Teljesítés 
elszámolása Számlaérték % Össz. érték % 

1. fázis: Engedélyezési 
terv szállítás  

szerződés 
hatálybalépés + 
90. naptári nap 

Teljesítésigazolás 
alapján  

Átalány ár 
50,00% 

Átalány ár 
50,00% 

2. fázis: 

Kiviteli Terv, 
árazott és 
árazatlan 
költségvetés, 
kivitelező 
kiválasztását 
célzó 
közbeszerzési 
műszaki 
dokumentáció 
szállítás 
 

építési engedély 
véglegessé 

válásától 90. 
naptári nap 

Teljesítésigazolás 
alapján  

Átalány ár 
45,00% 

Átalány ár 
95,00% 

3. fázis: 

Közbeszerzés 
tárgya szerinti 
műszaki 
szakértői 
feladatok a 
kivitelezésre 
irányuló 
közbeszerzési 
eljárás(ok)ban 

Egyeztetés 
szerint a 
közbeszerzési 
eljárás(ok)hoz 
igazodó ésszerű 
határidőben 

Teljesítésigazolás 
alapján  

Átalány ár  
5,00% 

Átalány ár 
100,00% 

4. fázis Tervezői 
művezetés 

Egyeztetés 
szerint a 

kivitelezéshez 
igazodó ésszerű 

határidőben 

Teljesítésigazolás 
alapján  

Tételes 
elszámolású 

egységár 

Tételes 
elszámolású 
egységár és a 

Megrendelő által 
írásban kért és 
utólag írásban 

leigazolt 
mérnöknapok 

szorzata  
 

3. Díjazás: 
Tervezőt az 1. pontban rögzített feladatai közül  
a) az 1-3. fázis feladatainak szerződésszerű ellátásának ellenértékeként mindösszesen nettó ... Ft + Áfa 

összegű tervezői átalánydíj illeti meg, mely magában foglalja a Tervezőt a szerződés tervezet (a 
továbbiakban: Szerződés) II. fejezetben rögzített szerzői vagyoni jogokért illető díjazást is; 

b) a 4. fázis feladatainak szerződésszerű ellátásának ellenértékeként … Ft/mérnöknap + ÁFA összegű 
díj illeti meg utólag, tételes elszámolás alapján, mely magában foglalja a Tervezőt a Szerződés II. 
fejezetben rögzített szerzői vagyoni jogokért illető díjazást is, amennyiben az adott feladatnál ez 
felmerül. A mérnök napidíj egy fő mérnök napi 8 munkaóra időtartamú munkavégzésének 
ellenszolgáltatása. 
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4. Ajánlatkérő az ajánlatokat  

a. Ajánlattevőnek, vagy közös Ajánlattevőknek a beszerzés tárgyával egyező, vagy ahhoz 
volumenében és jellegében hasonló, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 
kiviteli tervezési referenciák darabszáma 

b. az ajánlati átalány ár 
c. és a tételes elszámolású egységár  

alapján értékeli olyan módon, hogy a különböző ajánlatok azonos tartalmi elemeit fenti szempontok 
szerint külön, a referenciák tekintetében az egyenes arányosítás, az árak tekintetében a fordított 
arányosítás módszerével 0-100 pont között pontozza, a referenciák darabszámát 2-es az átalány árat 7-es, 
a tételes elszámolású egységárat 1-es súllyal veszi figyelembe. A pontszámok és a hozzájuk tartozó 
súlyszámok szorzatait ajánlatonként összeadja és a nyertes ajánlat az, amelyik ezzel a módszerrel a 
legmagasabb pontszámot kapja. Figyelem, kizárólag Ajánlattevő, vagy a teljesítésért egyetemleges 
felelősséget vállaló közös Ajánlattevők saját referenciái vehetők figyelembe az értékelés során! Ha 
Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a referencia kapcsán, akkor azt a referencia munka megrendelőjének 
megkeresése útján ellenőrizheti, és amennyiben a megrendelő nem erősíti meg az adott referenciával 
kapcsolatos információkat (a szabályszerű és szerződésszerű teljesítést is beleértve) akkor az adott 
referencia az értékelésnél figyelmen kívül marad. 

 
5. Az ajánlattételi határidő 2021. szeptember 20. napján 15:00 órakor járt le, határidőben az alábbi ajánlatok 

érkeztek. 
 

1.  számú ajánlat: 
Az Ajánlattevő neve: Medek Mérnöki Iroda Kft 
Az Ajánlattevő székhelye: 1025 Budapest, Cimbalom utca 18-20. 
Az Ajánlattevő neve: Archifile Építészstúdió Betéti Társaság 
Az Ajánlattevő székhelye: 1038 Budapest, Blanka köz 1.G.I.5. 
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 1-3. fázis    125 000 000,- Ft 
 4. fázis    120 000,- Ft/mérnöknap 
 

2.  számú ajánlat: 
Az Ajánlattevő neve: MŰÉP Építőmérnöki Kft. 
Az Ajánlattevő székhelye: 1095 Budapest, Tinódi u. 6. 
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 1-3. fázis    87 400 000,- Ft 
 4. fázis    95 000,- Ft/mérnöknap 
 

3.  számú ajánlat: 
Az Ajánlattevő neve: Ybl Tervező Kft. 
Az Ajánlattevő székhelye: 1052 Budapest, Bécsi út 1. 
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 1. fázis (engedélyezési terv)   45 000 000,- Ft 
 2. fázis (kivitelezési terv)   42 000 000,- Ft 
 3. fázis (közbeszerzési eljárásban részvétel)   3 000 000,- Ft 
 1-3. fázis   90 000 000,- Ft 
 4. fázis (tervezői művezetés) 90 000,- Ft/mérnöknap 
 

4. számú ajánlat: 
Az Ajánlattevő neve: Haemus Építész Műhely Kft.  
Az Ajánlattevő székhelye: 2016 Leányfalu, Puszta Sándor u. 12.  
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 1-3. fázis    196 226 000,- Ft 
 4. fázis    120 000,- Ft/mérnöknap 

 
6. Az ajánlatok értékelését az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 Műép Kft. Ybl Tervező Kft. Haemus Kft. Medek Kft-Archifile Bt. 

1-3. fázis ár    87 400 000,00       90 000 000,00     196 226 000,00                   125 000 000,00  

pont                  100,00                       97,11                       44,54                                     69,92  

súlyozott pont                  700,00                    679,78                     311,78                                   489,44  

4. fázis ár            95 000,00               90 000,00             120 000,00                           120 000,00  

pont                    94,74                    100,00                       75,00                                     75,00  

súlyozott pont                    94,74                    100,00                       75,00                                     75,00  
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elfogadott referenciák 
száma                      4,00                         2,00                          2,00                                        2,00  

pont                  100,00                       50,00                       50,00                                     50,00  

súlyozott pont                  200,00                    100,00                     100,00                                   100,00  

összpont                  994,74                    879,78                     486,78                                   664,44  
 
7. Közbeszerzési értékhatárok (nettó értékek) 
 
Nemzeti értékhatár:  
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 74. § (1) bekezdés d) pontja szerint 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési 
értékhatár (…) 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig 
(…) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint. 
 
Uniós értékhatár: 
A Közbeszerzési Hatóság Elnökének a 2021. január 1-jétől irányadó közbeszerzési értékhatárokról szóló 
tájékoztatója (KÉ 2020. évi 254. szám, 2020. 12. 31.) szerint az uniós közbeszerzési értékhatár szolgáltatás 
megrendelés esetén: 214 000 euró, azaz 68 171 840 forint.  
 
8. Kivétel a nemzeti eljárásrendben a tárgyi beszerzés tekintetében: 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 111. § r) pont szerint e törvényt nem 
kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 
szerinti épületre vonatkozó építészeti-műszaki tervezési szolgáltatás, belsőépítészeti tervezési szolgáltatás, (…) 
megrendelésére - az ezekhez kapcsolódó szakági és az épület rendeltetésszerű használatához szükséges tervezési 
tevékenységekre kizárólag akkor, ha annak megrendelésére építészeti, belsőépítészeti, (…) tervezéssel együttesen, 
ugyanazon tervezett építési beruházás tekintetében kerül sor; 
 
9. Az eljárás eredménytelenségének indoka: 
A pályáztatás előkészítése során az ajánlati árakat a nettó 15-68 MFt közötti tartományban vártuk, ezért a nemzeti 
közbeszerzési értékhatárt meghaladó, de az uniós közbeszerzési értékhatárt el nem érő ajánlatok esetén a Kbt. 111. 
§ r) pont szerinti, nemzeti eljárásrendben alkalmazható, fentebb idézett kivételre tekintettel a jelen pályáztatás 
eredményesen lezárható és nyertes hirdethető lett volna, de sajnos a beérkezett ajánlatok mindegyike, így az 
értékelés alapján legkedvezőbb ajánlat is meghaladja az uniós közbeszerzési értékhatárt, így a jelen pályáztatást 
eredménytelenné kell nyilvánítani és a tárgyi beszerzés megvalósítására uniós nyílt közbeszerzési eljárást javasolt 
indítani. 
 
10. Döntési javaslat: 
Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a „Gyál, idősotthon tervezés” tárgyú 
versenyeztetési eljárást nyilvánítsa eredménytelenné, mert valamennyi beérkezett ajánlat meghaladja az uniós 
közbeszerzési értékhatárt és a beszerzés megvalósítása érdekében indítson uniós nyílt közbeszerzési eljárást. 
 
Gyál, 2021. október 4. 
 

Tisztelettel:  
 
 
        dr. Dóka Zsolt 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy:  Javaslat a 2021. évi közbeszerzési terv 

módosítás elfogadására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§(1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek minden év 
március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük. 
 
A terv elfogadása nem vonja maga után automatikusan az abban szereplő eljárások lefolytatásának 
kötelezettségét, azonban a Közbeszerzési Szabályzat szerint új beszerzési igény felmerülése esetén a terv 
módosítása is szükséges az eljárás megindításához. 
 
A Képviselő-testület 57/2021 (II.25.) sz. határozatával elfogadta Gyál Város Önkormányzatának 2021. évre 
vonatkozó közbeszerzési tervét, majd a Kolozsvári utcai járda felújítására vonatkozó felmerült igény miatt 
módosította, azonban az idősek otthonára vonatkozó beszerzési eljárásban érkezett magas árak miatt újabb 
módosítása vált szükségessé. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a 
2021. évi, másodszor módosított közbeszerzési tervét. 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Polgármester 
 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Szőgyényi Sándor 
 
 
 
Gyál, 2021. 10. 05. 
 
 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 



Megnevezés Eljárás típusa Eljárás indításának   
tervezett időpontja

Szerződéskötés
tervezett időpontja

1 Főzőkonyha pályázat Gyálon 2021 Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2021. III. negyedév 2021. III. negyedév

2 Önkormányzati feladatellátást segítő pályázat Gyálon 2021 Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2021.III. negyedév 2021. IV. negyedév

3 Víztorony park tájépítési munkák Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2021.IV. negyedév 2022. I. negyedév

4 Bartók Béla Általános Iskola melletti park tájépítési munkák Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2021.IV. negyedév 2022. I. negyedév

5 Kolozsvári utca járdafelújítási munkák Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2021.I. negyedév 2021. II. negyedév

6 Idősotthon tervezése Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2021.IV. negyedév 2022. I. negyedév

Megjegyzés:

Közbeszerzési terv 2021

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás 
merült fel. Ilyen esetben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, és megfelelően indokolni kell a módosítás okát.

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig köteles megőrizni.



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat közbeszerző kiválasztására az 
idősek otthona tervezéséhez. 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-Testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzata „Gyál, idősotthon tervezés” tárgyú versenyeztetési eljárását eredménytelenné kell 
nyilvánítani, mivel a pályáztatás előkészítése során az ajánlati árakat a nettó 15-68 MFt közötti tartományban 
vártuk, de sajnos a beérkezett ajánlatok mindegyike, így az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlat is meghaladja 
az uniós közbeszerzési értékhatárt, így a tárgyi beszerzés megvalósítására uniós nyílt közbeszerzési eljárást 
javasolt indítani. 

A fenti beszerzési eljárást a tisztelt Képviselő-testület 148/2021.(VI.24.) számú határozata alapján az eljárásra 
legkedvezőbb ajánlatot adó dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakjogász végezte, így indokolt a megkezdett 
folyamat következő lépéseként a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására is ugyanannak a szakértőnek a 
felkérése. 

Az előterjesztés mellékleteként csatolásra kerül dr. Dóka Zsolt közbeszerzési szakjogász ajánlata a közbeszerzési 
eljárás lefolytatására, 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, elfogadja, dr. Dóka Zsolt ajánlatát, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő 
500 000,- Ft + Áfa összegért a gyáli idősotthon tervezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési 
eljárás teljes körű lebonyolítására. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

Határidő: 2021. november 30. 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Szőgyényi Sándor 
 
Gyál, 2021. 10. 11. 
 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 

Mitku-Orosz Krisztina 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet: - árajánlat 



DR. DÓKA ZSOLT 
ÜGYVÉD 

KÖZBESZERZÉSI SZAKJOGÁSZ 
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ 

cím: 2000 Szentendre, Széchenyi István tér 35. I/6. 
telefon: +36 30 20 10 302 + 36 20 980 90 71 

e-mail: drdokazsolt@drdoka.hu   
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Gyál Város Önkormányzata 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
Megtisztelő felkérésükre az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásában történő közbeszerzési jogi 
szolgáltatásokra ajánlatom a következő. 
 
Közbeszerzés tárgya: „Gyál, idősotthon tervezés” szolgáltatás megrendelés 

Árajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárás lebonyolítására, abban közbeszerzési- és jogi szakértelem 
biztosítására ajánlatkérő közbeszerzési szabályzata szerint: nettó 500 000 Ft + 27% ÁFA 
 
A fenti ár nem tartalmazza a hirdetmény ellenőrzési díjakat (160 000 Ft eljárást megindító felhívás, 100 000 
Ft eredmény hirdetmény) és az EKR rendszerhasználati díjat (50 800 Ft). 
 
A közbeszerzési eljárással kapcsolatos szolgáltatások: 
 

- Ajánlatkérő által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján javaslat az ajánlatkérés 

feltételeire, az eljárásrend, eljárás típus, időütemezés, részvételi, ajánlattételi felhívás és az egyéb 

közbeszerzési dokumentumok közbeszerzési- és jogi szakértelem körébe eső részeinek előkészítése, 

szükség szerinti módosítása, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói (FAKSZ) 

ellenjegyzése; 

- az eljárás lebonyolítása és adminisztrálása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR); 

- részvételi, ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok feladása, megküldése, szükség 

szerinti hiánypótlása, módosítása; 

- kiegészítő tájékoztatás összeállításának koordinálása a közbeszerzés tárgya szerinti- és szükség 

esetén a pénzügyi szakértővel egyeztetve, a szakértelme szerinti válaszok összeállítása, a kiegészítő 

tájékoztatás megküldése; 

- jelentkezések, ajánlatok felbontása, bontásról készült jegyzőkönyv FAKSZ ellenjegyzése, 

megküldése a jelentkezőknek, ajánlattevőknek; 

- jelentkezések, ajánlatok értékelése és bírálata a szakértelme szerint; 

- hiánypótlási felhívások, felvilágosítás kérések, indokolás kérések előkészítése, megküldése; 

- hiánypótlások, felvilágosítások, indokolások bírálata; 

- bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv előkészítése, FAKSZ ellenjegyzése; 

- szakvélemény és döntési javaslat előkészítése;  

- írásbeli összegezés előkészítése; 

- írásbeli összegezés FAKSZ ellenjegyzése, megküldése az ajánlattevőknek; 

- eljárás eredményéről szóló hirdetmény elkészítése és feladása; 

- a közbeszerzési szerződés elhelyezése az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben; 

mailto:drdokazsolt@drdoka.hu


DR. DÓKA ZSOLT 
ÜGYVÉD 

KÖZBESZERZÉSI SZAKJOGÁSZ 
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ 

cím: 2000 Szentendre, Széchenyi István tér 35. I/6. 
telefon: +36 30 20 10 302 + 36 20 980 90 71 

e-mail: drdokazsolt@drdoka.hu   

 
 

2 

 

- szoros együttműködés az eljárás tárgya szerinti, pénzügyi, jogi vagy egyéb szakértelmet biztosító 

személyekkel, szervezetekkel, azok közbeszerzési tevékenységének támogatása; 

- részvétel a bíráló bizottsági és az egyéb ajánlatkérői üléseken, megbeszéléseken; 

- a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. 

rendelet 21. §-ban foglalt feladatok ellátása; 

- Ajánlatkérő képviselete a közbeszerzési eljárással kapcsolatos esetleges jogorvoslati és peres 

eljárásokban. 

 
Ajánlati kötöttség: 60 nap.  
 
Remélem, hogy munkámmal segíthetem az Önök sikeres, törvényes közbeszerzését!  
 
Szentendre, 2021. október 11. 
 
 

Tisztelettel: 
 

dr. Dóka Zsolt  
     ügyvéd 

                                                                                   közbeszerzési szakjogász 
                                                                 felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
           /elektronikus aláírással ellátott dokumentum/  
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Tárgy: Javaslat Vízügyi Fejlesztési Alaphoz történő 
csatlakozásra 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2360, Gyál, Kőrösi út 190.) (a 
továbbiakban: DPMV) Közgyűlése 1/2021.(V.25.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglalt lehetőséggel élve Vízügyi Fejlesztési Alapot hoz létre a 
DPMV által ellátott szolgáltatási területen belüli víziközmű fejlesztési, felújítási és rekonstrukciós munkák 
forrásainak biztosítására (az Alap létrehozásáról szóló megállapodás az előterjesztés melléklete). Az Alap  
létrejöttével a csatlakozó önkormányzatok közösen biztosítják a részükre járó, a megállapodás 3.3 pontja szerinti 
bevételeket annak érdekében, hogy a nagy forrásigényű fejlesztések, felújítások is megvalósulhassanak a műszaki 
szükségesség szerinti időpontban akkor is, ha egy településnek éppen az adott évben nincs elegendő forrása a 
finanszírozásra. Természetesen az elvégzendő munkákat a megállapodás 6. pontjában említettek szerint az 
önkormányzatok az általuk benyújtott elképzeléseket alapul véve közösen határozzák meg, konszenzus hiányában 
csak az üzemeltetés biztonságát veszélyeztető, vagy személyi sérüléssel, illetve jelentős vagyoni kárral fenyegető 
helyzetek elhárítását lehet az Alapból kifizetni.  
Az Alap létrehozásában közrejátszott az is, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(továbbiakban: MEKH) VKEFFO 2019/2644 ügyszámon átfogó ellenőrzést végzett a DPMV-nél, melyben azt 
állapította meg, hogy a DPMV nem felel meg a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott 
tőkeerősségi mutatónak, mivel az egyes önkormányzatoknak járó használati díjak csak abban az esetben vehetőek 
figyelembe, ha azokat a DPMV kezeli egy elkülönített számlán. Ennek a feltételnek a Vízügyi Fejlesztési Alap 
létrehozásával, és az egyes önkormányzatok csatlakozásával a DPMV eleget tud tenni. 
Bár Gyál Város Önkormányzatát a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervek szerint nem fenyegeti az a veszély a 
következő 15 évben, hogy a bérleti díj, illetve a közműfejlesztési hozzájárulások összegéből rendelkezésére álló 
forrás elégtelen lenne a fejlesztési, felújítási és rekonstrukciós munkák fedezetére, a DPMV rentábilisabb 
működésének érdekében indokolt részvételünk a Vízügyi Fejlesztési Alapban. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete úgy dönt, hogy 

1. önként csatlakozik a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Közgyűlése által az 1/2021.(V.25.) sz. határozattal létrehozott Vízügyi Fejlesztési Alaphoz, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét képező Megállapodás aláírására és az 
egyéb szükséges intézkedések megtételére 

Határidő: 2021. december 31. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
       Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság        

Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Gyál, 2021. október 11.    

   Pápai Mihály 
  polgármester 
 
Mellékletek 

1. Megállapodás tervezet Vízügyi Fejlesztési Alap létrehozásáról 
2. MEKH VKEFFO_2019/2644-36 (2019) sz. határozata 
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MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről a 

 

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (2360 Gyál, Kőrösi út 190., Cégjegyzékszám: 13-10-041281, 

képviseli: Horváth Attila József Vezérigazgató), mint Alapkezelő, a 

továbbiakban: „Társaság” 

 

másrészről 

 

ECSER Nagyközség Önkormányzata (2233 Ecser, Széchenyi út 1.; 

Nyilvántartási szám: ÁHT 740186, képviseli: Gál Zsolt Polgármester), mint 

Ellátásért felelős 1 és 

 
GYÁL Város Önkormányzata (2360 Gyál, Kőrösi út 144.; Nyilvántartási 

szám: ÁHT 739966, képviseli: Pápai Mihály Polgármester), mint Ellátásért 

felelős 2 és 

 
KISKUNLACHÁZA Nagyközség Önkormányzata (2340 Kiskunlacháza, 

Kossuth tér 1.; Nyilvántartási szám: ÁHT 740472 képviseli: Dr. Répás József 

Polgármester), mint Ellátásért felelős 3 és 

 
MAGLÓD Város Önkormányzata (2234 Maglód, Fő u. 12.; Nyilvántartási 

szám: ÁHT 730622, képviseli: Tabányi Pál Polgármester), mint Ellátásért 

felelős 4 és 

 
ÓCSA Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 2.; 

Nyilvántartási szám: ÁHT 730392, képviseli: Bukodi Károly Polgármester), 

mint Ellátásért felelős 5 és 

 
PÉCEL Város Önkormányzata (2119 Pécel, Kossuth tér 1.; Nyilvántartási szám: 

ÁHT 730523, képviseli: Horváth Tibor Polgármester), mint Ellátásért 

felelős 6 és 

 
PÉTERI Község Önkormányzata (2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2.; 

Nyilvántartási szám: ÁHT 744283, képviseli: Petőné Vizi Valéria 

Polgármester), mint Ellátásért felelős 7 és 
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SZIGETHALOM Város Önkormányzata (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 

10.; Nyilvántartási szám: ÁHT 740537, képviseli: Fáki László Polgármester), 

mint Ellátásért felelős 8 és 

 
ÜLLŐ Város Önkormányzata (2225 Üllő, Templom tér 3.; Nyilvántartási szám: 

ÁHT 740263, képviseli: Kissné Szabó Katalin Polgármester), mint 

Ellátásért felelős 9 és 

 
VECSÉS Város Önkormányzata (2220 Vecsés, Szent István tér 1.; 

Nyilvántartási szám: ÁHT 730688, képviseli: Szlahó Csaba Polgármester), 

mint Ellátásért felelős 10 és 

 
KISTARCSA Város Önkormányzata (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.; 

Nyilvántartási szám: ÁHT 745686, képviseli: Juhász István Polgármester), 

mint Ellátásért felelős 11 és 

 

KEREPES Város Önkormányzata (2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.; 

Nyilvántartási szám: ÁHT 565790, képviseli: Gyuricza László Polgármester), 

mint Ellátásért felelős 12 és 

 

INÁRCS Nagyközség Önkormányzata (2365 Inárcs, Rákóczi u. 4.; 

Nyilvántartási szám: ÁHT 739977, képviseli: Dr. Gál Imre László 

Polgármester), mint Ellátásért felelős 13 és 

 
FELSŐPAKONY Nagyközség Önkormányzata (2363 Felsőpakony, Petőfi 

Sándor u. 9.; Nyilvántartási szám: ÁHT 744261, képviseli: Nagy János 

Polgármester), mint Ellátásért felelős 14  

 
ÁPORKA Község Önkormányzata (2338 Áporka, Petőfi Sándor u. 32.; 

Nyilvántartási szám: ÁHT 734796, képviseli: Mészáros Károly Polgármester), 

mint Ellátásért felelős 15 és  

 
DÉLEGYHÁZA Község Önkormányzata (2337 Délegyháza, Árpád u. 8.; 

Nyilvántartási szám: ÁHT 744348, képviseli: Dr. Riebl Antal Polgármester), 

mint Ellátásért felelős 16 és 

 
DUNAVARSÁNY Város Önkormányzata (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos 

u. 18.; Nyilvántartási szám: ÁHT 730875, képviseli: Gergőné Varga Tünde 

Polgármester), mint Ellátásért felelős 17 és 
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MAJOSHÁZA Község Önkormányzata (2339 Majosháza, Kossuth u. 34.; 

Nyilvántartási szám: ÁHT 734774, képviseli: Zsiros Viktor Polgármester), 

mint Ellátásért felelős 18 és 

 
SZIGETSZENTMÁRTON Község Önkormányzata (2318 Szigetszentmárton, 

Telkes u. 10.; Nyilvántartási szám: ÁHT 740494, képviseli: Bencs Tamás 

Polgármester), mint Ellátásért felelős 19 és 

 
TAKSONY Nagyközség Önkormányzata (2335 Taksony, Fő u. 85.; 

Nyilvántartási szám: ÁHT 740548, képviseli: Kreisz László Polgármester), 

mint Ellátásért felelős 20 és 

 

(közösen a továbbiakban: „Ellátásért felelősek”) 

 

Magas Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen az alábbiakban 

részletezett feltételekkel: 

 
Preambulum 

 
A Vízügyi Fejlesztési Alap (a továbbiakban: „Alap”) a Társaság által a jelen 
megállapodásban lefektetett szabályok és a víziközmű – szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 18. § szakaszában lefektetett víziközmű- szolgáltatásra 
vonatkozó alapelvek maradéktalan érvényesülése érdekében a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően jelen megállapodás aláírásával jön létre. 
 
Az Alap célja a Társaság ellátási területén lévő víziközművek felhasználói 
számára a víziközmű- szolgáltatás magas színvonalának folyamatos megtartása, 
valamint fejlesztése céljából a meglévő víziközmű rendszer bővítése, valamint az 
ehhez szükséges fejlesztések elvégzése. 
 
Az Alaphoz létrehozását követően történő utólagos csatlakozás a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § szakaszának 33. pontjában 
foglaltakkal összhangban önkéntesen történik a Társaság legfőbb döntéshozó 
szerve által megtartott közgyűlés döntését követően, külön kétoldalú 
megállapodás keretében.  
 
A fenti célok megvalósítása érdekében a Felek az Alap szerkezetének, forrásainak, 
céljainak, és használatának a szabályait a következők szerint állapítják meg: 
  

1. AZ ALAP LÉTREHOZÁSA 
 
1.1. A Társaság a víziközművek fejlesztési, felújítási és rekonstrukciós 

forrásainak biztosítására elkülönített Alapot hoz létre. 
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1.2. Az Alapot az Igazgatóság kezeli. 
 
1.3. A Társaság az Alapon belül pénzalapot hoz létre, az ivóvízellátó víziközmű-

rendszerek, a szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerek, az egyes 
rendszerfüggetlen víziközmű-elemek, kapcsán a víziközmű-fejlesztések jelen 
megállapodásban lefektetett célok szerinti finanszírozásának biztosítására. 

 
 

2. AZ ALAPHOZ CSATLAKOZÁS 
 
2.1. Az Alaphoz az Ellátásért felelősök önkéntes alapon csatlakoznak, közgyűlési 

döntést követően, annak érdekében, hogy a Társaság működését közösen 
segítsék és az Ellátásért felelősök egymást támogassák a fejlesztési, felújítási 
és rekonstrukciós munkák elvégzése során. 
 

2.2. Az Alaphoz nem csatlakozhat olyan Ellátásért felelős, amelynek a 
Társasággal kötött üzemeltetési szerződése bármely fél által felmondásra 
vagy közös megegyezéssel történő megszüntetésre került, illetőleg az 
folyamatban van. 

 
2.3. Az Alap alapításának (Alaphoz csatlakozásnak) nincs egyszeri díja, sem havi, 

sem éves fenntartási díja, az alaphoz való csatlakozás és alapban való 
részvétel díjmentes.  

 
2.4. A Társaság az Alapból az Alap kezelésével járó indokolt és igazolt költségeket 

levonhatja. A Társaság az így levont költségeket a jelen megállapodás 6.12. 
pontja szerinti jelentésben köteles feltünteti. 

 
 

3. AZ ALAP FORRÁSAI 
 
3.1. Az Alap bevételeit, forrásait, pénzeszközeit a Társaság kezeli. 
 
3.2. Az Alap pénzügyi forrásait a Társaság által kizárólagosan delegált 

döntőbizottsági tagok döntése alapján a döntőbizottsági elnök Társaság 
bankjánál vezetett elkülönített bankszámlán kizárólagos rendelkezéssel 
kezeli. A továbbiakban: pénzügyi források. 
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3.3. Az Alap pénzügyi forrásai: 
a) a Társaság által a csatlakozó Ellátásért felelős részére jogszabályban 

vagy üzemeltetési szerződésben megállapított használati díj; 
b) a víziközmű létesítmények és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek 

fejlesztésére a csatlakozó Ellátásért felelősök által elnyert állami, 
európai uniós és egyéb támogatások; 

c) az Alap felhasználható pénzeszközeinek befektetéséből származó 
kamat; 

d) az Ellátásért felelősök által nem a Társaságnak bérbeadott víziközmű-
szolgáltatáshoz kapcsolódó reklámfelületek, területek, épületrészek 
vagy létesítmények bérleti díja; 

e) a csatlakozó Ellátásért felelősök által nyújtott egyéb támogatás 
(osztalék, alapdíj, víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, talajterhelési díj, 
stb.); 

 
3.4. Felek kijelentik, hogy az Alap az ÁFÁ-t nem kezeli.  
 
 

4. AZ ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJAI 
 
4.1. Az Alap felhasználásának célja az Alaphoz csatlakozott Ellátásért felelősök 

víziközműveinek fejlesztésére irányuló minden olyan beruházási és 
fejlesztési tevékenység támogatása, melynek célja a magas szolgáltatási 
színvonal megtartása vagy elérése érdekében új víziközművek létesítése, 
valamint a meglévő víziközműveket érintő víziközmű-fejlesztések 
végrehajtása. 

 
 

5. AZ ALAP DÖNTÖBIZOTTSÁGA 
 
5.1. A Társaság az Alap döntéshozó szerveként Döntőbizottságot hoz létre.  
 
5.2. A Döntőbizottság feladatát testületként látja el. Tagja csak a Társasággal 

munkaviszonyban álló természetes személy lehet. A Döntőbizottság három 
tagból áll. A Döntőbizottság tagjait a Társaság Alapszabályának 6.2.3. 
pontjában megnevezett Vezérigazgató jogosult kinevezni, a Társaság 6.2. 
pontjában megnevezett Igazgatóság javaslatára. A Döntőbizottság elnöke a 
Társaság mindenkori vezérigazgatója, vezető tisztségviselője. 

 
5.3. A Döntőbizottság tagjainak megbízatása a megválasztástól számított három 

évre szól. A Döntőbizottság tagjai bármikor visszahívhatók és megbízatásuk 
lejártát követően újraválaszthatók. 

 
5.4. A Döntőbizottság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, a lemondás 

azonban csak a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá, 
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kivéve, ha a Vezérigazgató az új tag kinevezéséről már ezt megelőzően 
gondoskodott. 

 
5.5. A Döntőbizottság üléseit a 2220 Vecsés, Kossuth Lajos utca 38-40. szám 

alatt, a Társaság fióktelepén tartja. 
 
5.6. A Döntőbizottság elnöke (akadályoztatása esetén az általa kijelölt 

döntőbizottsági tag) szervezi a Döntőbizottság munkáját és biztosítja 
hatékony működését. Ennek keretében különösen: 

 összehívja a Döntőbizottság ülését, mégpedig – halaszthatatlan 
döntést kivéve – írásban, legalább nyolc nappal az ülés időpontja előtt; 

 gondoskodik az előterjesztések megküldéséről és a jegyzőkönyv 
vezetéséről; 

 vezeti az ülést, elrendeli a szavazást, összesíti és megállapítja a 
szavazás eredményét. 
 

5.7. A Döntőbizottsági tagság megszűnik: 

 a határozott időtartam lejártával; 

 visszahívással; 

 lemondással; 

 a tag halálával; 

 a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásával; 

 munkaviszonyának megszűnésével. 
 

5.8. A Döntőbizottság évente egyszer ülést tart (éves rendes döntőbizottsági ülés) 
a Döntőbizottság elnöke azonban bármikor összehívhatja a 
Döntőbizottságot, igy különösen, de nem kizárólagosan, ha az Ellátásért 
felelősök területén olyan váratlan jelentős személyi vagy vagyoni károkat 
okozó esemény, havária történt, amely azonnali beavatkozást igényel és 
amely esemény elhárítása az Alapból kerül finanszírozásra. A Döntőbizottság 
elnöke az Igazgatóság kérésére haladéktalanul jogosult és egyben köteles 
összehívni a Döntőbizottság ülését 3 napon belül. 
 

5.9. Az éves rendes döntőbizottsági ülést legkésőbb tárgyév szeptember 10. 
napjáig meg kell tartani. 

 
5.10. Az éves rendes üléseket az elnök vagy az általa megbízott döntőbizottsági tag 

az ülés időpontja előtt legalább 8 (nyolc) nappal továbbított meghívó útján 
hívja össze írásban, igazolható módon. A meghívóban közölni kell az ülés 
napirendjét, a meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az 
előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek. A 
napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell 
rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. 
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Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési 
címére történő kézbesítéssel.  
 

5.11. A Döntőbizottság ülése nem nyilvános. A Döntőbizottsági ülésen a tagok 
személyesen vehetnek részt, meghatalmazott nem járhat el helyettük. 
A 5.11.-ben foglalt titkos szavazás elrendelésének esetét kivéve tanácskozási 
joggal a Döntőbizottság valamennyi ülésén részt vehet a Társaság 
mindenkori:  

 igazgatóságának tagjai,  

 felügyelő bizottságának tagjai,  

 gazdasági igazgatója,  

 szolgáltatási főmérnöke,  

 belső adatvédelmi tisztviselője,  

 jogtanácsosa, 

 hatósági csoportvezetője, illetve  

 beruházási főmérnöke 

 Döntőbizottság elnöke által meghívott személy.  
 
5.12. A Döntőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagjaiból legalább 

kettő fő jelen van. A Döntőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel 
hozza. A szavazás során a Döntőbizottság minden tagját egy szavazat illeti 
meg. A határozati javaslat a Döntőbizottság által akkor került elfogadásra, ha 
arra a jelenlévő és szavazásra jogosult döntőbizottsági tagok többsége „igen”-
nel szavazott. Amennyiben a határozati javaslat azonos számú „igen” és 
„nem” szavazatot kapott, a Döntőbizottság elnökének, akadályoztatása 
esetén az általa kijelölt döntőbizottsági tagnak szavazata dönt, és eszerint kell 
a határozati javaslatot elfogadottnak vagy elvetettnek tekinteni. 
A szavazás nyílt, amely kézfelemeléssel történik, azonban a Döntőbizottság 
bármely tagjának indítványára a Döntőbizottság egyszerű szótöbbséggel 
hozott határozattal titkos szavazást rendelhet el, amely esetben a 
döntőbizottsági tagok és a jegyzőkönyvvezető kivételével más személy nem 
tartózkodhat a határozat meghozatalakor a helyiségben. Ezen tényt a 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 
5.13. A Döntőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell: 

 az döntőbizottsági ülés helyét és idejét, 

 a jelenlévő döntőbizottsági tagok nevét, 

 az elhangzott indítványokat, 

 a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni kifogásokat. 
A Döntőbizottság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a 
jegyzőkönyvbe.  
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Az 5.5 pont alapján a Döntőbizottság ülésének helye: 2220 Vecsés, Kossuth 
Lajos utca 38-40. 

 
5.14. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke, a jelen lévő további döntőbizottsági tag(ok) 

és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet csak annak a döntőbizottsági 
tagnak kell az ülést követő tizenöt napon belül megküldeni, aki ezt a 
döntőbizottsági ülés jegyzőkönyvében kifejezetten kérte és azt a jegyzőkönyv 
rögzítette. A megküldés történhet elektronikus vagy hagyományos levél 
formátumban is. 
 

5.15. A jegyzőkönyvek megőrzéséről a Társaság gondoskodik, azok minimális 
megőrzési ideje 10 év. 
 

5.16. A Döntőbizottság döntésének meghozatala után, a Döntőbizottság elnöke, 
mint a Társaság vezérigazgatója, a Társaság Alapszabályában rögzített 
jogosítványai alapján intézkedik arról, hogy a szükséges munkálatok 
elvégzésre kerüljenek. 

 
5.17. A Döntőbizottság tagjai elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt 

vehetnek a Döntőbizottság ülésein, ennek részletes szabályai: 
A döntőbizottsági tagok az ülésen jogosultak tagsági jogaikat személyes 
részvétel helyett az érintett tag azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és 
korlátozásmentes kommunikációt lehetővé tevő, elektronikus hírközlő 
eszköz igénybevétele útján gyakorolni. 
 
Nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem 
teszik lehetővé az ülésen részt vevők személyének megállapítását, 
beazonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes 
kommunikációt. 
 
Az a tag, aki személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszköz útján 
kíván részt venni az ülésen, elsősorban a hangjának és képmásának az arra 
alkalmas hang- és képtovábbító, illetve hang- és képfelvevő hírközlési 
eszközzel történő egyidejű, élő közvetítésével (pl. videotelefon, webkamera) 
vehet részt az ülésen. 
 
Amennyiben a tag képmásának közvetítésére nincs lehetőség, úgy a tag nem 
vehet részt a Döntőbizottság ülésén.  
 
A tagok szabadon döntenek saját részvételük módjáról, azonban azoknak a 
tagoknak, akik az ülésen személyesen nem kívánnak/tudnak részt venni, e 
szándékukat, illetve az általuk alkalmazni kívánt elektronikus hírközlési 
eszközt legalább három nappal a Döntőbizottság ülése előtt írásban be kell 
jelenteniük az elnöknek. Azokat a tagokat, akik e szándékukról az elnököt 
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határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, hogy a Döntőbizottsági 
ülésen személyesen kívánnak részt venni.  
 
Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat 
és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is 
ellenőrizhetők legyenek.  
 
Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok 
személyazonosságát a levezető elnök a Döntőbizottsági ülés megnyitása előtt 
azonosítja és ellenőrzi, a közvetített képmás, illetve hang alapján, illetve 
nyilvántartott adataik egyeztetésével.  
 
Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok 
személyazonossága ellenőrzésének megtörténtét a Döntőbizottság ülésén 
készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
 
Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok az 
elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével adják le szavazatukat. A szavazás 
eredményét a Döntőbizottság elnöke állapítja meg. A szavazás 
eredményének megállapítását a Döntőbizottság elnöke teszi meg, és azt az 
ülésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok az őket 
megillető felszólalási és javaslattételi jogukat elektronikus hírközlő eszköz 
közvetítésével gyakorolják. 

 
5.18. Az éves rendes döntőbizottsági ülés kivételével döntéshozatalra ülés tartása 

nélkül is sor kerülhet, a következők szerint: 
 
Az ülés tartása nélkül történő határozathozatalt a Döntőbizottság elnöke a 
határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. 
A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos 
határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnök 
részére. 
 
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor 
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök részére, 
amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez 
szükséges lenne ülés tartása esetén. 
 
Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, azt az elnöknek össze kell hívnia. 
 
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - 
ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó 
szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az elnök 
megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli 
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a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha 
valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat 
beérkezésének napja.  
 
 

6. AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA 
 
6.1. A Társaság a tárgyévet megelőző év július 31. napjáig javaslatot nyújt be az 

Ellátásért felelősök részére a tulajdonukban lévő víziközművek fejlesztési, 
felújítási és rekonstrukciós igényeikre vonatkozóan. 

 
6.2. Az Alaphoz csatlakozó Ellátásért felelősök a tárgyévet megelőző év július 31. 

napjáig javaslatot nyújthatnak be a tulajdonukban lévő víziközművek 
fejlesztési, felújítási és rekonstrukciós igényeire, illetve annak tervezett 
forrására vonatkozóan. 

 
6.3. Felek legkésőbb a tárgyévet megelőző év szeptember 10. napjáig közösen  

döntenek az előző két pontban foglalt javaslatok elfogadásáról vagy azok 
elutasításáról. 

 
6.4. A Társaság az elfogadott javaslatok megvalósítására jogosult az Alapból 

forrást biztosítani.  
 
6.5. Amennyiben a Felek között nem születik megállapodás a tárgyévet megelőző 

év december 31. napjáig a benyújtott javaslatok vonatkozásában, úgy a 
Társaság a Döntőbizottság jóváhagyását követően, a rendelkezésre álló 
keretösszeg 15 %-át kitevő olyan munkákat végezhet/végeztethet el, illetve 
számolhat el, amelyek személyi sérülés vagy jelentős vagyoni károk 
megelőzését szolgálják, illetve az üzemeltetés biztonságát veszélyeztetnék. 

 
6.6. Amennyiben a Felek által közösen elfogadott javaslatokon felül a tárgyév 

során olyan rendkívüli esemény történik, mely személyi sérülést vagy 
jelentős vagyoni károkat okoz(hat), illetve az üzemeltetés biztonságát 
veszélyezteti és amely elhárítása azonnali intézkedést igényel, az az Alapból 
a Döntőbizottság jóváhagyását követően finanszírozható. 

 
6.7. Az Alapot kizárólagosan a víziközmű hálózat és a kapcsolódó műtárgyak, 

berendezések, valamint rendszerfüggetlen víziközmű-elemek fejlesztésére, 
felújítására, rekonstrukciójára, és a jelen megállapodás céljai között 
deklarált egyéb célra lehet fordítani. 

 
6.8. Felek kijelentik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 18. § szakasza alapján és a kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően kizárják a kereszt-finanszírozás lehetőségét. 
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6.9. A 6.1. és 6.2. pont szerinti javaslatok alapján elfogadott fejlesztési, felújítási 
és rekonstrukciós tervben Felek különösképpen, de nem kizárólagosan 
meghatározzák: 
a) a beszállító- és építővállalatok kifizetésének tervét 
b) a víziközmű-hálózatok, vízmű illetve szennyvíztisztítótelep felújításával 

és fejlesztésével kapcsolatban felvett hitelek törlesztésének tervét 
c) a felújításokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos tervezési, bonyolítási és 

kivitelezési munkák költségeinek kifizetésének tervét  
 
6.10. A fejlesztési, felújítási és rekonstrukciós terv szerinti munkákat a Társaság 

jogosult elvégezni vagy elvégeztetni az Alap terhére. 
 
6.11. A Társaság az Alap éves bevételeiről és kiadásairól, a felhasználás módjáról 

évente utólagosan elszámolást és jelentést készít, amelyet a tárgyévet követő 
évi beszámolóban megküld az Ellátásért felelősök részére. 

 
6.12. Az egyes Ellátásért felelősök az Alap által finanszírozott munkák során 

igénybe vett forrásokat, a beruházást követő években az általuk befizetett 
források terhére, ütemesen térítik meg. 

 
 

7. AZ ALAPBÓL VALÓ KILÉPÉS  
 

7.1. Felek megállapodnak, hogy az Alapból bármelyik Ellátásért felelős egyoldalú 
nyilatkozatával 6 hónapos felmondási idővel a naptári év végével kiléphet. 
 

7.2. Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetési szerződés megszüntetése 
az Ellátásért felelős Alapból történő kilépését is jelenti. 

 
7.3. Az Alap kezelője és a kilépő Ellátásért felelős teljeskörű elszámolási 

kötelezettséggel tartoznak egymás felé, amennyiben az Ellátásért felelős 
kilép az Alapból, illetve az Ellátásért felelős tagsági jogviszonya az Alap 
kezelőjében bármely okból megszűnik, vagy megszüntetésre kerül. 

 
7.4. A Felek teljeskörű elszámolási kötelezettséggel tartoznak egymás felé, 

amennyiben az Alap bármely okból megszűntetésre vagy átalakításra 
kerülne. 

 
 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
8.1. Jelen megállapodás az egyes Ellátásért felelősök tekintetében, az Ellátásért 

felelős és a Társaság általi közös aláírás napján lép hatályba. 
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8.2. A Társaság vállalja, hogy amint az Ellátásért felelősök közül az elsővel 
hatályba lép a jelen megállapodás, ezt követő 15 napon belül a Társaság 
bankjánál vagy más pénzintézetnél megnyitja az elkülönített bankszámlát az 
Alap számára. 

 
8.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 
rendelkezései irányadók. 
 

8.3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás tartalma, annak bármely 
kikötése, az abban foglalt információk nem hozhatók nyilvánosságra. 
 

8.3.2. Az Ellátásért felelősöket, valamint a Társaságot a jelen megállapodás 
teljesítése keretében a megállapodás hatályba lépését követően 
tudomására jutott üzleti titkot képező információk megőrzése 
tekintetében polgári jogi és büntetőjogi felelősség terheli. 
 

8.3.3. Felek a jelen megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott minden 
tényt, adatot és valamennyi, a Felek működését érintő információt, üzleti 
titkot bizalmas információnak tekintenek. 
 

8.3.4. Felek a tudomásukra jutott bizalmas információk tekintetében titoktartási 
kötelezettséget vállalnak. Bizalmas információt a másik Fél írásbeli 
hozzájárulása nélkül harmadik fél tudomására semmilyen formában nem 
hozzák, harmadik fél számára hozzáférhetővé nem teszik és csak a jelen 
megállapodás teljesítéséhez szükséges mértékben használják. A bizalmas 
információk részbeni vagy teljes másolása tilos, kivéve, ha az 
nélkülözhetetlen a jelen megállapodás teljesítéséhez. 
 

8.3.5. A jelen megállapodás 8.3.4. pontjában rögzített kötelezettségek nem 
vonatkoznak a bizalmas információkra a következő esetekben: 

 A bizalmas információkat a Felek már a közlés időpontjában ismerik; 

 Az anyagot az átvevő saját maga önállóan hozta létre és az nem a közlő 
Fél által rendelkezésre bocsátott bizalmas információkból származik, 
illetve nem kapcsolódik a közlő Fél valamely más információjához; 

 Az információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére 
állnak, kivéve, ha az ilyen ismertség vagy nyilvánosság a bizalmas 
információknak az átvevő részéről történő jogosulatlan kiadásából 
származik; 

 A bizalmas információk valamely, az információ kiadására jogosult 
harmadik Féltől az információ felhasználására vonatkozó korlátozás 
hiányában jutnak el az átvevőhöz; vagy 

 Annak kiadását az átvevőtől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági 
határozat vagy más hatósági eljárás megköveteli. 
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8.3.6. A titoktartási kötelezettség jelen megállapodás megszűnése után öt évig áll 
fenn. 

 
8.4. A jelen szerződést Felek elolvasást, értelmezést követően, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá az alulírott napon és helyen. 
 

 
Kelt: Gyál, 2021.……………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
GYÁL Város Önkormányzata 

képviseli: Pápai Mihály Polgármester 
 

 
Kelt: Gyál, 2021.……………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
Kelt: Vecsés, 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
VECSÉS Város Önkormányzata képviseli: 

Szlahó Csaba Polgármester 

 
Kelt: Vecsés, 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
Kelt: Üllő, 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
ÜLLŐ Város Önkormányzata 

képviseli: Kissné Szabó Katalin 
Polgármester 

 
Kelt: Üllő, 2021.……………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
Kelt: Péteri, 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
PÉTERI Község Önkormányzata képviseli: 

Petőné Vizi Valéria Polgármester 

 
Kelt: Péteri, 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
ECSER Nagyközség Önkormányzata 

képviseli: Gál Zsolt Polgármester 

 
 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
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……………………………………………………….. 
KISKUNLACHÁZA Nagyközség 

Önkormányzata 
képviseli: Dr. Répás József Polgármester 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
MAGLÓD Város Önkormányzata 

képviseli: Tabányi Pál Polgármester 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
ÓCSA Város Önkormányzata 

képviseli: Bukodi Károly Polgármester 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
PÉCEL Város Önkormányzata 

képviseli: Horváth Tibor Polgármester 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
SZIGETHALOM Város Önkormányzata 

képviseli: Fáki László Polgármester 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
KEREPES Város Önkormányzata képviseli: 

Gyuricza László Polgármester 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
KISTARCSA Város Önkormányzata 

képviseli: Juhász István Polgármester 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 
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képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
INÁRCS Nagyközség Önkormányzata 

képviseli: Dr. Gál Imre László Polgármester 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
FELSŐPAKONY Nagyközség 

Önkormányzata képviseli: Nagy János 
Polgármester 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
ÁPORKA Község Önkormányzata 

képviseli: Mészáros Károly Polgármester 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DÉLEGYHÁZA Község Önkormányzata 
képviseli: Dr. Riebl Antal Polgármester 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DUNAVARSÁNY Város Önkormányzata 

képviseli: Gergőné Varga Tünde 
Polgármester 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
MAJOSHÁZA Község Önkormányzata 
képviseli: Zsiros Viktor Polgármester 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 
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Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
SZIGETSZENTMÁRTON Község 

Önkormányzata 
képviseli: Bencs Tamás Polgármester 

Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
TAKSONY Nagyközség Önkormányzata 

képviseli: Kreisz László Polgármester 

 
Kelt: ……………., 2021.…………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
DPMV Zrt. 

képviseli: Horváth Attila József 
vezérigazgató 

 



   

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyiratszámunkra! 

 

Ügyiratszám: VKEFFO_2019/2644-36 (2019) 

Ügyintéző: dr. Tóth Tibor 

Tel./Fax: 

Email: 

06-1-459-7791/06-1-459-7872 

vizikozmu@mekh.hu 

 

 

 

Tárgy: átfogó ellenőrzés – Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

 

 

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 

út 52., a továbbiakban: Hivatal) a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 

2360 Gyál, Kőrösi út 190., a továbbiakban: Szolgáltató) vonatkozásában lefolytatott átfogó 

ellenőrzés során feltárt jogsértések tekintetében a jogkövetkezmények megállapítására 

hivatalból indult eljárásban meghozta a következő:  

 

  

H A T Á R O Z A T O T .  

 

 

 

Gazdasági mutatók megfelelősége: 

 

1. A Hivatal megállapítja, hogy a Szolgáltató tőkeerősségi mutatója a vizsgált időszakban 

nem felelt meg a jogszabályban előírt követelményeknek, ugyanakkor meghaladja azt az 

értékhatárt, amely alatt a víziközmű-szolgáltatás végzéséhez előírt víziközmű-szolgáltatói 

és működési engedély nem adható. 

 

2. A Hivatal kötelezi a Szolgáltatót, hogy 2020. április 30. napjáig tegye meg a szükséges 

intézkedéseket a tőkeerősségi mutató jogszabályi megfelelősége érdekében, és ezen 

intézkedésekről a Hivatalt tájékoztassa. 

 

Kiszervezések: 

 

3. A Hivatal kötelezi a Szolgáltatót, hogy  
 
- a szennyvízcsatorna-hálózat kamerás vizsgálata, 

- az ivóvízhálózat mosatása, valamint  

- a szennyvízhálózat mosatása 
 

kiszervezett tevékenységek tekintetében legkésőbb 2020. április 30. napjáig nyújtson be 

kiszervezés engedélyezése iránti kérelmet a Hivatalhoz, amennyiben a fenti 

tevékenységeket továbbra is ki kívánja szervezni.  
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4. A Hivatal kötelezi a Szolgáltatót, hogy a jövőben a tájékoztatásköteles kiszervezéssel 

érintett tevékenységekre vonatkozó szerződések bejelentése tekintetében a mindenkor 

hatályos jogszabályi előírások szerint járjon el. 

 

5. A Hivatal kötelezi a Szolgáltatót, hogy a jövőben a Hivatal kiszervezést engedélyező 

határozataiban tevékenységenként meghatározott éves árszínvonalat, – amely felett a 

tevékenység nem kiszervezhető – ne lépje túl. 

 

Használati díjak: 

 

6. A Hivatal kötelezi az Ellátásért Felelőst és a Szolgáltatót 
  

- egy elkülönített nyilvántartás kialakítására, amelyben - évenkénti bontásban - 

egyértelműen nyomon követhető az üzemeltetésre átadott víziközműveken 

elszámolt értékcsökkenési leírás és a ténylegesen elszámolt használati díj összege, 

valamint azok különbözete, amelyet a felek aktívaként, illetve passzívaként a 

saját könyveikbe vegyenek nyilvántartásba; 
 

- hogy, a felek által jóváhagyott elkülönített nyilvántartást, valamint a különbözet 

saját könyvekben való bevezetés tényét igazoló dokumentumot 2020. április 30. 

napjáig küldjék meg a Hivatal felé. 

 

Üzemeltetési szerződések: 

 

7. A Hivatal kötelezi a Szolgáltatót, hogy a jövőben megkötött új üzemeltetési szerződéseit, 

vagy azok működési engedély rendelkezéseit érintő módosításainak egy eredeti, aláírt 

példányát a működési engedély megszerzésére vagy módosítására irányuló kérelmével 

együtt, a szerződés létrejöttét követő 30 napon belül küldje meg a Hivatal részére.  

 

8. A Hivatal kötelezi a Szolgáltatót, hogy a jövőben az üzemeltetési szerződéseinek működési 

engedélyt nem érintő módosításait, a szerződés létrejöttét követő 30 napon belül küldje 

meg a Hivatal részére tájékoztatásul.   
 

 

 

A Hivatal a kiszervezésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 

1.200.000,- Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint 

víziközmű-védelmi bírságot 

 

 

szab ki a Szolgáltatóval szemben, amelyet a Hivatal 10032000-01714373-00000000 számú 

pénzforgalmi számlájára történő átutalással kell megfizetnie, a határozat véglegessé válását 

követő 30 napon belül. 

 

A Hivatal felhívja a figyelmet, hogy az eljárása során kiszabott bírság meg nem fizetése esetén 

az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelynek behajtása iránt a Hivatal 

intézkedik. 

 

A Hivatal felhívja a Szolgáltató figyelmét arra, hogy amennyiben a fenti felhívásoknak a 

megadott határidőben nem tesz eleget, a Hivatal a végrehajtási eljárást megindítja, és a 
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végrehajtás során pénzbírság, illetve eljárási bírság kiszabásának lehet helye, amelynek mértéke 

500.000 Ft-ig, illetve 1.000.000,- Ft-ig terjedhet. 

 

A Hivatal felhívja a Szolgáltató figyelmét arra, hogy amennyiben a fenti felszólításoknak nem 

tesz eleget és nem szünteti meg a jogsértést, vagy nem teljesíti kötelezettségét, a Hivatal a 

Szolgáltató engedélyét módosíthatja vagy visszavonhatja. 

A határozatban foglaltak teljesítését a Hivatal célellenőrzés keretében vagy a következő átfogó 

ellenőrzés során is vizsgálhatja. 

 

A Hivatal felhívja a Szolgáltató figyelmét arra, hogy a víziközmű-szolgáltató a Hivatalt 

haladéktalanul értesíteni köteles, ha a víziközmű-szolgáltatói vagy működési engedélyében 

meghatározott feltételt vagy a számára előírt kötelezettséget harminc napot meghaladó 

időtartamon keresztül nem teljesíti. A Hivatal megvizsgálja a víziközmű-szolgáltató értesítésében 

foglalt körülményt, és ha az az ellátásbiztonságot, az élet-, egészség-, üzem-, vagy 

vagyonbiztonságot, vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti, kötelezi a 

víziközmű-szolgáltatót a jogellenesség megszüntetésére, és bírságot szabhat ki a jogsértés tárgyi 

súlyára tekintettel. Amennyiben a víziközmű-szolgáltató a jogellenességet a Hivatal 

kötelezésében foglaltak szerint nem szünteti meg maradéktalanul, és póthatáridőt sem kér a 

teljesítésre, vagy a késedelem indokát a Hivatal megalapozatlannak tartja, a Hivatal a víziközmű-

szolgáltatói engedélyt, vagy a működési engedélyt módosítja vagy visszavonja. 

 

 

*** 

 

A véglegessé vált határozat ellen közigazgatási per indítható a közléstől számított 30 (harminc) 

napon belül. A keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A 

keresetnek a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Ha a 

keresetlevélben az ügyfél nem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, 

a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A közigazgatási perben eljáró bíróság a 

jogsértés megállapítása esetén a közigazgatási cselekményt megsemmisíti, vagy hatályon kívül 

helyezi, szükség esetén a közigazgatási cselekmény megsemmisítése vagy hatályon kívül 

helyezése mellett a közigazgatási szervet új eljárásra kötelezi.  

 

A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a közigazgatási per illetéke 

30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet 

nélkül mentesülnek a felek.  

 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

 

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közhírré tételéről. 

 

 

I N D O K O L Á S  

 

 

A Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a 

továbbiakban: Ákr.) és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

(továbbiakban: Vksztv.) 5/A. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a 

Szolgáltatónál hivatalból átfogó ellenőrzést indított 2019. március 4. napján.  
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Az átfogó ellenőrzés tárgyát képezte a 2017. január 1. – 2019. március 4. közötti ellenőrzött 

időszakban a Szolgáltató: 

 

 általános jogi megfelelőség vizsgálata, 

 személyi állomány megfelelősége, 

 víziközmű- rendszerek vizsgálata, 

 közgazdasági viszonyok vizsgálata, 

 szervezeti működés vizsgálata, 

 műszaki eszközfelkészültség vizsgálata, 

 szervezeti, logisztikai képességek vizsgálata, 

 Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervrészében végrehajtásának ellenőrzése. 

 

Tekintettel arra, hogy a Hivatal az ellenőrzés eredményeként több megállapítást is tett, azt a 

Vksztv. 5/C. § (1) bekezdése alapján a VKEFFO_2019/2644-26 (2019). számú jegyzőkönyv 

tervezetbe foglalta, amelyre a Szolgáltató 2019. július 30. napján érkeztetett beadványában 

észrevételt tett. 

 

Fentiekre tekintettel a Hivatal kibocsátotta a VKEFFO_2019/2644-35 (2019). számú 

jegyzőkönyvet, amelynek megállapításai alapján 2019. november 12. napján megindította a 

jogsértés feltárásából eredő jogkövetkezmény megállapítása iránti eljárást. 

 

A Hivatal jelen határozatát az átfogó ellenőrzés során tett adatszolgáltatások tartalmát, továbbá a 

Hivatal rendelkezésére álló adatokat és a helyszíni ellenőrzések tapasztalatait, azaz minden 

körülményt figyelembe véve hozta meg. 

 

1. Általános jogi megfelelőség vizsgálata: 

 

a. A cégforma – zártkörűen működő részvénytársaság – megfelel a Vksztv. 36. § (2) 

bekezdésében foglaltaknak. A cégadatok ellenőrizhetősége érdekében a Szolgáltató 

2019. április 29. napján érkezett beadványában mellékelte az átfogó ellenőrzés 

időpontjában hatályos Részvénykönyvét. Figyelemmel a Vksztv. 6. §-ában foglaltakra, 

a tulajdonosi struktúra a jogszabályoknak megfelel. 

 

b. Az NVNY számára szolgáltatott adatok tekintetében a Szolgáltató az átfogó ellenőrzés 

során úgy nyilatkozott, hogy a Vksztv. 61/B. § (3)-(5) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatást teljes ellátási területén maga teljesíti. 

 

c. Megállapítható volt, hogy a Szolgáltatóval szemben az átfogó ellenőrzés idején 

csődeljárás vagy felszámolási eljárás nem volt folyamatban. A cégkivonat utoljára 

2019. április 2. napján került megtekintésre. 

 

d. A Szolgáltató a vizsgált időszakban esedékes felügyeleti díjat a Hivatal részére 

megfizette és szerepel a Nemzeti Adó és Vámhivatal által vezetett, (2019. 03. hó 11. 

napjától 2019. 07. hó 10. napjáig érvényes) köztartozás-mentességet igazoló 

nyilvántartásban. 

 

A Hivatal az általános jogi megfelelőség vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel. 

 

E tárgykörben a Szolgáltató észrevételt nem tett. 
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2. Személyzeti feltételek vizsgálata:  

 

A Szolgáltató nyilatkozata, valamint a beküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a 

víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 31. § (3) 

bekezdés a) és b) pontjában, illetve a 31. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésben foglalt 

szabályokkal érintett személyi állomány az abban bekövetkezett változásokat követően is 

megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

 

A Szolgáltató a jelen átfogó ellenőrzéshez benyújtott adatszolgáltatásában bemutatta az 

igazgatóság elnöke, vezérigazgató, szennyvízhálózat szakági irányító, vízhálózat üzemeltetés 

irányító, víz-ágazat szakági vezető-helyettes, víz-ágazat szakági vezető, gépészmérnök, 

környezetmérnök valamint vízépítő mérnök pozíciókban az előző átfogó ellenőrzést követően 

történt változásokat, valamint csatolta a fenti pozíciókat betöltő személyek végzettségét igazoló 

okiratokat is.  

 

A Hivatal a személyzeti feltételek megfelelőségének vizsgálata során jogszabálysértést nem 

tárt fel. 

 

E tárgykörben a Szolgáltató észrevételt nem tett. 

 

 

3. Víziközmű-rendszerek vizsgálata:  

 

A Szolgáltató az általa – a hatályos működési engedélyek alapján – üzemeltetett víziközmű-

rendszereket a Vksztv. 2. § 23. pontjában meghatározott kategóriákba besorolta, lehatárolásuk 

megfelelő. 

 

A Szolgáltató ágazatonként megküldte a víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó vízjogi 

üzemeltetési engedélyeket tartalmazó összefoglaló táblázatát. A táblázatból kiderül, hogy 

valamennyi víziközmű-rendszer rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel. 

 

A Szolgáltató működési területen összesen 28 db külső és belső átadási pont található, az ivóvíz 

hálózaton 17 melyek közül 8 átadási ponton a Fővárosi Vízművek Zrt.-től, 2 átadási ponton a 

DMRV Zrt.-től tud átvenni ivóvizet. A Szolgáltató 7 belső átadási pontján saját rendszerei 

között történik ivóvíz átadás és átvétel. 

  

A szennyvíz ágazat esetében összesen 11 átadási pont található, melyek közül 7 külsős, amiből 

1 átadási ponton a Fővárosi Vízművek Zrt, 1 másikon a DAKÖV Zrt., 2 átadási ponton a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, továbbá 3 átadási ponton az Ócsa és Társai Közmű 

Üzemeltető Nonprofit Kft. (Ócsai szennyvíztisztító telep) felé történik szennyvíz átadás. 

Ezeken túl található 4 belső átadási pont, melyeken a Szolgáltató saját rendszerei között történik 

szennyvíz átadás és átvétel. 

 

A helyszíni ellenőrzés során az alábbi két átadási pont került megtekintésre: 

 

 Az átadási ponton a Fővárosi Vízművek Zrt. 12-29823-1-001-00-00 hivatali 

azonosítóval rendelkező Tököli vízellátó rendszere az ivóvíz átadó, a Szolgáltató 11-

13277-1-001-00-06 hivatali azonosítóval rendelkező Szigethalom-IV víziközmű-

rendszere az ivóvíz átvevő, az átadási ponton az áramlás egyirányú. Az átadott 
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vízmennyiség 2017. évben 428 156 m3/év volt. A kapcsolódási ponton a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően ki van építve mérőberendezés, elzáró szerelvény és 

mintavételi lehetőség. 

Az átadási pont és annak környezete a helyszíni ellenőrzés során műszakilag megfelelő 

állapotban volt. 

 

 Az átadási ponton a Szolgáltató 22-34157-1-002-00-12 hivatali azonosítóval rendelkező 

Kerepes-Kistarcsa-SZ megnevezésű víziközmű-rendszere a szennyvíz átadó, a Fővárosi 

Csatornázási Művek Zrt. 21-99999-1-001-00-12 hivatali azonosítóval rendelkező 

FCSM-SZV víziközmű-rendszere a szennyvíz átvevő, az átadási ponton az áramlás 

egyirányú. Az átadott szennyvíz mennyisége 2017. évben 974 498 m3/év volt. A 

kapcsolódási ponton ki van építve mérőberendezés (SIEMENS SITRANS F M MAG 

5100W) és mintavételi lehetőség. Elzáró szerelvény az átadási ponton nem került 

kiépítésre. 

Az átadási pont és annak környezete a helyszíni ellenőrzés során műszakilag megfelelő 

állapotban volt. 

 

A Szolgáltató 3 víziközmű-rendszeréről (Ócsa-SZ, Felsőpakony-SZV, Inárcs-SZV) szennyvíz 

átadás történik az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Ócsai 

szennyvíztisztító telepre. 

 

Megállapítható, hogy az Ócsai szennyvíztisztító telep üzemeltetését nem egy víziközmű-

szolgáltatói engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató végzi.  

 

Az Ócsai szennyvíztisztító telep vonatkozásában az ellenőrzés során felmerült 

információk alapján szükséges a vízilétesítmény minősítése, amelyet a Vksztv. 6. § (6) 

bekezdése alapján külön eljárásban végez a Hivatal.   

 

A Hivatal a víziközmű-rendszerek vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel. 

 

E tárgykörben a Szolgáltató észrevételt nem tett. 

 

 

4. Vagyonleltár, vagyonnyilvántartás ellenőrzése:  

 

A Szolgáltató által beküldött vagyonleltár megfelel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) előírásainak. A Vksztv. szerinti eszközök ágazat szerinti besorolása a 

költségviselő alapján megvalósul az eszközfajta szerinti megbontás főkönyvi szám és leltári 

szám alapján történik. A tulajdonosi szétválasztás külön főkönyvi számokon történik, a bérleti 

üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett eszközöket a Szolgáltató nem tartja nyilván. 

 

A Hivatal a helyszíni ellenőrzés során a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott egy eszközlistát a 

rendszerfüggetlen és működtető eszközök egy részéről (85 db eszköz), hogy nyilatkozzon arról, 

hogy fenntartja-e az eszközök besorolását, vagy átsorolja őket. A Szolgáltató válaszában úgy 

nyilatkozott, hogy 77 db eszközt átsorolt a megfelelő kategóriába, a maradék 8 db eszköz 

besorolását fenntartotta. Továbbá a Szolgáltató tájékoztatta a Hivatalt, hogy az eszközök 

felülvizsgálatát a teljes állományra kiterjesztette és további 16 db eszközt sorolt át a megfelelő 

kategóriába. 

A Vksztv. 2. § 17. szerint rendszerfüggetlen víziközmű-elem: a víziközmű olyan nem egyedi 

gyártású berendezése, alkotórésze, amely a víziközműtől állagsérelem nélkül elválasztható és a 
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víziközmű-hálózaton vagy a víziközmű-hálózatok között - alkalmazási céljára figyelemmel - 

szabadon áthelyezhető (így különösen fogyasztásmérő berendezés, szennyvíz átemelő szivattyú, 

irányítástechnikai berendezés). 

 

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a Szolgáltató megsértette a Vksztv. 7. § (2) 

valamint a 14. § (3) bekezdésben foglaltakat, mely szerint: 

 

7. § (2) A víziközmű-szolgáltató a tulajdonában lévő rendszerfüggetlen víziközmű-elemet 

számviteli elszámolásaiban az egyéb saját tulajdonú eszközeitől elkülönítetten tartja 

nyilván, és gondoskodik a szükségessé váló felújításáról, pótlásáról. 

 

14. § (3) A víziközmű-szolgáltató a víziközmű működtető eszközöket elkülönítetten tartja 

nyilván. 
(4) E § alkalmazásában víziközmű-működtető eszköz a - folyamatirányító rendszerek 

kivételével - víziközmű-szolgáltatás ellátásának szakmai és technikai feltételrendszerét 

biztosító olyan eszköz, amely nem minősül víziközműnek, ideértve az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott elektronikus 

információs rendszert is. 

 

A jogszabály eredeti indoklása szerint: a víziközmű-működtető eszköz az alaptevékenységhez 

kapcsolódó mindazon vagyontárgy, amely annak ellátásához elengedhetetlenül szükséges, de 

nem közvetlenül a víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátását szolgálja (pl.: irodaház, 

laboratórium, szállító eszközök, raktári készletek: csövek, szivattyúk, egyéb berendezések). 

Azon ingatlanok vonatkozásában, amelyek mindkét vagyoncsoport részét képezhetik, és az 

ingatlan használati vagy tulajdonjogi megosztása nem lehetséges, vita esetén az ingatlan 

víziközműnek minősül.” 

 

A Hivatal megállapította, hogy a Szolgáltató a jogszabály sértő állapotot az eljárás során 

orvosolta. 

 

E tárgykörben a Szolgáltató észrevételt nem tett. 

 

 

5. Számviteli szétválasztás ellenőrzése:  

 

A számviteli szétválasztás tekintetében a Hivatal elsősorban a Vksztv. 49. §-ában foglalt 

számviteli szétválasztási szabályok betartását ellenőrizte. Az ellenőrzés tárgyát képezte továbbá 

a Vhr. IX. fejezetében foglalt, a számviteli szétválasztásra vonatkozó előírásoknak való 

megfelelőség, a Szolgáltató Számviteli politikájában és számviteli szétválasztásra vonatkozó 

szabályzataiban foglaltak betartása, gyakorlatba történő átültetése, valamint a szétválasztás 

számszaki helyessége. Az ellenőrzött időszak e tárgykörben a 2017. év volt. 

 

Szolgáltató 2017. évi auditált éves beszámolójának kiegészítő melléklete, tartalmazza a 

szétválasztott eredménykimutatást és mérleget. 

 

A Hivatal a Szolgáltató http://e-beszamolo.im.gov.hu internetes oldalon közzétett 2017. évi 

éves beszámolóját, valamint a Szolgáltató által az ellenőrzés során becsatolt hatályos Számviteli 

politikáját, Önköltség Számítási Szabályzatát és Számviteli Szétválasztás Szabályzatát 

vizsgálta. 
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A beszámoló részét képező független könyvvizsgálói jelentés tartalmazza a Vksztv. 49. § (4) 

bekezdés szerinti igazolást, amely szerint a Szolgáltató által kidolgozott és alkalmazott 

számviteli szétválasztási szabályok biztosítják az üzletágak közötti keresztfinanszírozás-

mentességet. 

 

A beküldött főkönyvi kartonok és ágazati felosztáshoz használt segédtáblák alapján 

megállapítható, hogy a beszámolóban a számviteli szétválasztás során alkalmazott módszerek 

és vetítési alapok meghatározása a számviteli elveknek és a szabályzatokban leírtaknak 

megfelelően történt. 

 

A mérleg és az eredménykimutatás számviteli szétválasztása a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelel. 

 

A beszerzési tételek és kiszervezések, valamint a vagyonleltár vizsgálata során megállapításra 

került, hogy a kiválasztott tételek a megfelelő ágazatra és a költséghelyre kerültek. 

 

Összességében megállapítható, hogy a számviteli szétválasztásnak mind a szabályozása, mind 

a gyakorlati alkalmazása jogszerűen és a számviteli alapelveknek megfelelően történik. A 

víziközmű-szolgáltatási ágazatok és a másodlagos tevékenységek számviteli szétválasztása a 

gyakorlatban jogszerűen és a szabályzatoknak megfelelően történik. 

 

A Hivatal a számviteli szétválasztás vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel. 

 

E tárgykörben a Szolgáltató észrevételt nem tett. 

 

 

6. Használati díj ellenőrzése:  

 

Az ellenőrzés során a Szolgáltató a teljes ellátási területére nézve a Hivatal rendelkezésére 

bocsátotta az üzemeltetési szerződéseit, és azok módosításait. A Hivatal a rendelkezésre álló 

dokumentumokat megvizsgálva a jegyzőkönyv tervezetben az alábbi megállapításokat tette. 

 

Az Ellátásért Felelősök és a Szolgáltató több település vonatkozásában módosította a Hivatal 

által jóváhagyott szerződést a Hivatal jóváhagyása, illetve tájékoztatása nélkül. 

 

A Szolgáltató nem küldte meg a Hivatalnak az üzemeltetési szerződések módosításait, Ecser, 

Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Kiskunlacháza, Ócsa, Pécel, Szigethalom, Üllő települések 

esetében, megsértve ezzel az akkor hatályos Vksztv. 22. § (1) bekezdésében foglaltakat – 

„A víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződés vagy annak módosítása egy aláírt 

példányát az aláírástól számított harminc napon belül jóváhagyásra megküldi a Hivatalnak.”  

 

A Hivatal a jegyzőkönyv tervezetben megállapította továbbá, hogy a Szolgáltató Ecser, 

Kerepes, Kiskunlacháza, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel, Szigethalom települések esetében 

nem a 2015. július 1-jén hatályos üzemeltetési szerződésekben előírt használati díjakat 

alkalmazta a vizsgált időszakban, ezzel megsértette a Vksztv. 87. § (1) bekezdésében 

foglaltakat. 

 

A használati díj mértéke és az elszámolás módja a 2015. július 1-i állapothoz képest nem 

változott, így az megfelel a vonatkozó jogszabályoknak Áporka, Délegyháza, Dunavarsány, 
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Felsőpakony, Inárcs, Maglód, Majosháza, Ócsa, Péteri, Szigetszentmárton, Taksony és Vecsés 

települések esetében. 

 

E tárgykörben a Szolgáltató észrevételt tett, amelyben az alábbiakat adta elő használati 

díjak vonatkozásában. 

 

A bérleti-üzemeltetési szerződések az amortizációval egyező bérleti díj összegét határozzák 

meg bérleti díjként, melyektől a vonatkozó polgári jogi megállapodások nem térnek el. A 

használati díj összege az eszköz hasznos élettartama alatt összességében megegyezik az összes 

elszámolt amortizáció összegével. Az évente nem egyenlő bérleti díj összegét tartalmazó 

polgári jogi megállapodások azért születtek, hogy az amortizáció éves összegével nem egyező 

felújítási igények finanszírozhatóak legyenek. 

 

A Szolgáltató a polgári jogi megállapodásokat nem üzemeltetési szerződés módosításként 

értelmezte, a felek szándéka nem is erre irányult, hanem egyrészt a források gazdaságos, 

ésszerű, racionális felhasználásaként, azok átütemezéseként arra vonatkozóan, hogy a hosszú 

tárai együttműködés keretében a jövőben, a szerződés biztosította időtartam alatt kerüljenek 

elszámolásra a 2016-os és 2017-es években el nem számolt használati díjak. 

 

A Szolgáltató hivatkozik egy a Hivatalnak küldött 2017. június 30. napján kelt levelére melyben 

a forrás átütemezéséről tájékoztatta a Hivatalt.   

 

A Szolgáltató álláspontja szerint nem a használati díjak mértékét, hanem az annak teljesítésével 

kapcsolatos ütemezést módosította. 

 

 

A Hivatal a Szolgáltató észrevételében túlnyomó részben foglaltaknak helyt ad, az alábbiak 

szerint: 

 

a.)  Ecser Nagyközség Önkormányzata 

 

A szerződésekben foglaltak részletes vizsgálata alapján a Hivatal az alábbiakat állapította 

meg:  

 

- A Hivatal által jóváhagyott, 2013. április 25. napján kelt bérleti-üzemeltetési szerződés 

a használati díj vonatkozásában az alábbiakat tartalmazta: 

13./a - A bérleti díj mértéke megegyezik a mindenkor hatályos számviteli törvényben 

előírt leírási kulcsok által keletkező értékcsökkenés összegével (nincs szó évenkénti 

külön megállapodásról). A Szolgáltató a bérleti díjat tárgyévet követő május 30. napjáig 

fizeti meg az Ellátásért Felelős részére az áltata kibocsátott számla ellenében. 

 

- Ezt követően a Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2016. 11. 17. napján módosította a 

bérleti-üzemeltetési szerződést a használati díj tekintetében az alábbiak szerint: 

Az eszköz élettartama alatt felszámított bérleti díjak összessége a tulajdonos 

önkormányzatnál az eszköz élettartama alatt az adott eszközre elszámolt összes 

értékcsökkenési leírás összegével egyezik meg. A bérleti díj éves összegét a felek külön 

megállapodásban határozzák meg. A bérleti díjat a felek 2016. január 1. napjától 

alkalmazzák.  
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- A Szolgáltató és az Ellátásért Felelős a 2016. évben polgári jogi megállapodás keretében 

a 2016.évre vonatkozó bérleti díj összeget 5.243.000,- Ft +ÁFA összegben állapította 

meg.   

 

- A Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2018. január 8. napján kelt polgári jogi 

megállapodásában a 2017. évre vonatkozó bérleti díj összeget 5.243.000,- Ft +ÁFA 

összegben állapította meg. 

 

A fentiekből megállapítható, hogy a Szolgáltató módosította az üzemeltetési szerződést a bérleti 

díj vonatkozásában, de a szerződésmódosításban a használati díjra vonatkozó rendelkezések 

tartalmilag megegyeznek a korábbi, 2015. július 1. napján hatályos üzemeltetési szerződésben 

foglaltakkal – mivel a használati díj visszamenőleg kompenzálással elszámolásra került –, így 

a Szolgáltató a szabályozás lényegét nem változtatta meg a 2015. július 1-i állapothoz képest. 

   

Mindezekre tekintettel a Hivatal Ecser település vonatkozásában a Szolgáltató észrevételben 

foglaltaknak helyt ad, így a jegyzőkönyv tervezetben megállapított, erre vonatkozó jogsértést 

nem tartja fenn. 

 

A Hivatal felhívja a figyelmet továbbá, hogy az adott időszakban elszámolt használati díjak 

abban az esetben felelnek meg az eredeti szerződésnek, hogy ha az időszakban elszámolt 

használati díjat, az üzemeltetésre átadott víziközműveken időszakban elszámolt 

értékcsökkenési leírással összevetve a különbözetett követelésként vagy kötelezettségként a 

Szolgáltató nyilvántartja.  

 

b.)  Kerepes Város Önkormányzata: 

 

A szerződésekben foglaltak részletes vizsgálata alapján a Hivatal az alábbiakat állapította 

meg:  

 

- A Hivatal által jóváhagyott, 2013. április 25. napján kelt bérleti-üzemeltetési szerződés 

a használati díj vonatkozásában az alábbiakat tartalmazta: 

13./a - A bérleti díj mértéke megegyezik a mindenkor hatályos számviteli törvényben 

előírt leírási kulcsok által keletkező értékcsökkenés összegével (nincs szó évenkénti 

külön megállapodásról). A Szolgáltató a bérleti díjat tárgyévet követő május 30. napjáig 

fizeti meg az Ellátásért Felelős részére az áltata kibocsátott számla ellenében. 

 

- Ezt követően a Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2015. 10. 09. napján módosította a 

bérleti-üzemeltetési szerződést a használati díj tekintetében az alábbiak szerint: 

Az eszköz élettartama alatt felszámított bérleti díjak összessége a tulajdonos 

önkormányzatnál az eszköz élettartama alatt az adott eszközre elszámolt összes 

értékcsökkenési leírás összegével egyezik meg. A bérleti díj éves összegét a felek május 

31-ig külön megállapodásban határozzák meg. A bérleti díjat a felek 2012. évtől 

alkalmazzák visszamenőleges hatállyal, a már elszámolt bérleti díjakat korrigálják. A 

felek a szerződésbe foglalták, hogy a bérleti díj a 2015. évre vonatkozóan 18.000.000,- 

Ft. 

- A Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2017. január 5. napján kelt polgári jogi 

megállapodásában a 2016. évre vonatkozó bérleti díj összeget 8.538.000,- Ft + ÁFA 

összegben rögzítette. 
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- A Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2017. december 7. napján ismét módosította a 

bérleti üzemeltetési szerződést – ezúttal Kerepes és Kistarcsa településeket egységes 

szerkezetbe foglalva – a használati díjak tekintetében az alábbiak szerint: 

Az eszközhasználati (bérleti díj) mértéke megegyezik a mindenkor hatályos számviteli 

törvényben előírt leírási kulcsok által keletkező értékcsökkenés összegével. 

- A Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2018. január 8. napján kelt polgári jogi 

megállapodásában a 2017. évre vonatkozó bérleti díjat 8.538.000,- Ft + ÁFA összegben 

állapította meg. 

 

A fentiekből megállapítható, hogy a Szolgáltató módosította az üzemeltetési szerződést a bérleti 

díj vonatkozásában, de a szerződésmódosításban a használati díjra vonatkozó rendelkezések 

tartalmilag megegyeznek a korábbi, 2015. július 1. napján hatályos üzemeltetési szerződésben 

foglaltakkal – mivel a használati díj visszamenőleg kompenzálással elszámolásra került –, így 

a Szolgáltató a szabályozás lényegét nem változtatta meg a 2015. július 1-i állapothoz képest. 

   

Mindezekre tekintettel a Hivatal Kerepes település vonatkozásában a Szolgáltató 

észrevételben foglaltaknak helyt ad, így a jegyzőkönyv tervezetben megállapított, erre 

vonatkozó jogsértést nem tartja fenn.  

 

A Hivatal felhívja a figyelmet továbbá, hogy az adott időszakban elszámolt használati díjak 

abban az esetben felelnek meg az eredeti szerződésnek, hogy ha az időszakban elszámolt 

használati díjat, az üzemeltetésre átadott víziközműveken időszakban elszámolt 

értékcsökkenési leírással összevetve a különbözetett követelésként vagy kötelezettségként a 

Szolgáltató nyilvántartja.  

 

c.)  Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata: 

 

A szerződésekben foglaltak részletes vizsgálata alapján a Hivatal az alábbiakat állapította meg:  

 

- A Hivatal által jóváhagyott, 2013. május 8. napján kelt bérleti-üzemeltetési szerződés a 

használati díj vonatkozásában az alábbiakat tartalmazta: 

13./a - A bérleti díj mértéke megegyezik a mindenkor hatályos számviteli törvényben 

előírt leírási kulcsok által keletkező értékcsökkenés összegével. A Szolgáltató a bérleti 

díjat tárgyévet követő május 30. napjáig fizeti meg az Ellátásért Felelős részére az áltata 

kibocsátott számla ellenében. 

 

- Ezt követően a Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2016. 10. 12. napján módosította a 

bérleti-üzemeltetési szerződést a használati díj tekintetében az alábbiak szerint: 

Az eszköz élettartama alatt felszámított bérleti díjak összessége a tulajdonos 

önkormányzatnál az eszköz élettartama alatt az adott eszközre elszámolt összes 

értékcsökkenési leírás összegével egyezik meg. A bérleti díj éves összegét a felek május 

31-ig külön megállapodásban határozzák meg. Hatályos: 2017. január 1-től. 

 

A fentiekből megállapítható, hogy a Szolgáltató módosította az üzemeltetési szerződést a bérleti 

díj vonatkozásában, de a szerződésmódosításban a használati díjra vonatkozó rendelkezések 

tartalmilag megegyeznek a korábbi, 2015. július 1. napján hatályos üzemeltetési szerződésben 

foglaltakkal – mivel a használati díj visszamenőleg kompenzálással elszámolásra került –, így 

a Szolgáltató a szabályozás lényegét nem változtatta meg a 2015. július 1-i állapothoz képest. 
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Mindezekre tekintettel a Hivatal Kiskunlacháza település vonatkozásában a Szolgáltató 

észrevételben foglaltaknak helyt ad, így a jegyzőkönyv tervezetben megállapított, erre 

vonatkozó jogsértést nem tartja fenn.  

 

A Hivatal felhívja a figyelmet továbbá, hogy az adott időszakban elszámolt használati díjak 

abban az esetben felelnek meg az eredeti szerződésnek, hogy ha az időszakban elszámolt 

használati díjat, az üzemeltetésre átadott víziközműveken időszakban elszámolt 

értékcsökkenési leírással összevetve a különbözetett követelésként vagy kötelezettségként a 

Szolgáltató nyilvántartja.  

 

d.) Kistarcsa Város Önkormányzata: 

 

A szerződésekben foglaltak részletes vizsgálata alapján a Hivatal az alábbiakat állapította 

meg:  

 

- A Hivatal által jóváhagyott, 2013. április 17. napján kelt bérleti-üzemeltetési szerződés 

a használati díj vonatkozásában az alábbiakat tartalmazta: 

13./a - A bérleti díj mértéke megegyezik a mindenkor hatályos számviteli törvényben 

előírt leírási kulcsok által keletkező értékcsökkenés összegével (nincs szó évenkénti 

külön megállapodásról). A Szolgáltató a bérleti díjat tárgyévet követő május 15. napjáig 

fizeti meg az Ellátásért Felelős részére az áltata kibocsátott számla ellenében. 

 

- Ezt követően a Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2016. 11. 30. napján módosította a 

bérleti-üzemeltetési szerződést a használati díj tekintetében az alábbiak szerint: 

- 2015. július 1. – 2015. december 31.: fix összegű 67.535.000,- Ft + ÁFA; 

- 2016. január 1. - 2016. december 31.: fix összegű 14.202.000,- Ft + ÁFA; 

- 2017. január 1. – 2017. december 31.: az adott évben a víziközmű-rendszeren 

végzett felújítási és pótlási-, valamint beruházási munkák költségének összegével 

megegyező bérleti díjat alkalmaznak a felek. A felek a bérleti díj mértékét minden 

évben utólagosan állapítják meg. A felek a bérleti díj tekintetében évente 

utólagosan számolnak el egymással, minden évben, kompenzációs jegyzőkönyv 

felvételével. 

 

- A Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2017. január 5. napján kelt polgári jogi 

megállapodásában a 2016. évre vonatkozó bérleti díjat 14.202.000,- Ft + ÁFA 

összegben állapította meg. 

 

- A Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2017. december 7. napján ismét módosította a 

bérleti üzemeltetési szerződést – ezúttal Kerepes és Kistarcsa településeket egységes 

szerkezetbe foglalva – a használati díjak tekintetében az alábbiak szerint: 

Az eszközhasználati (bérleti díj) mértéke megegyezik a mindenkor hatályos számviteli 

törvényben előírt leírási kulcsok által keletkező értékcsökkenés összegével. 

 

- A Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2018. január 8. napján kelt polgári jogi 

megállapodásában a 2017. évre vonatkozó bérleti díjat 22.786.804,- Ft + ÁFA 

összegben állapította meg. 

 

A fentiekből megállapítható, hogy a Szolgáltató több ízben módosította az üzemeltetési 

szerződését a használati díj vonatkozásában. A 2016. november 30. napján, valamint 2017. 

január 5. napján kelt módosítások tartalma nem felelt meg a vonatkozó jogszabályoknak, 
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azonban a 2017. december 7. napján kelt üzemeltetési szerződés módosítással a Szolgáltató 

helyreállította a jogszerű állapotot, mivel ebben a szerződésmódosításban a használati díjra 

vonatkozó rendelkezések tartalmilag megegyeznek a korábbi, 2015. július 1. napján hatályos 

üzemeltetési szerződésben foglaltakkal.  

 

Mindezekre tekintettel a Hivatal Kistarcsa település vonatkozásában a Szolgáltató 

észrevételben foglaltaknak részben helyt ad, így a jegyzőkönyv tervezetben megállapított, erre 

vonatkozó jogsértés megállapítását csak a 2016. november 30. napján és 2017. január 5. 

napján kelt szerződés módosítások tartalma tekintetében tartja fenn.  

 

A Hivatal felhívja a figyelmet továbbá, hogy az adott időszakban elszámolt használati díjak 

abban az esetben felelnek meg az eredeti szerződésnek, hogy ha az időszakban elszámolt 

használati díjat, az üzemeltetésre átadott víziközműveken időszakban elszámolt 

értékcsökkenési leírással összevetve a különbözetett követelésként vagy kötelezettségként a 

Szolgáltató nyilvántartja.  

 

e.) Nagytarcsa Város Önkormányzata: 

 

A szerződésekben foglaltak részletes vizsgálata alapján a Hivatal az alábbiakat állapította 

meg:  

 

- A Hivatal által jóváhagyott, 2013. április 19. napján kelt bérleti-üzemeltetési szerződés 

a használati díj vonatkozásában az alábbiakat tartalmazta: 

13./a - A bérleti díj mértéke megegyezik a mindenkor hatályos számviteli törvényben 

előírt leírási kulcsok által keletkező értékcsökkenés összegével. A Szolgáltató a bérleti 

díjat tárgyévet követő május 15. napjáig fizeti meg az Ellátásért Felelős részére az áltata 

kibocsátott számla ellenében. 

 

- Ezt követően a Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2015. 07. 24. napján módosította a 

bérleti-üzemeltetési szerződést a használati díj tekintetében az alábbiak szerint: 

Az eszköz élettartama alatt felszámított bérleti díjak összessége a tulajdonos 

önkormányzatnál az eszköz élettartama alatt az adott eszközre elszámolt összes 

értékcsökkenési leírás összegével egyezik meg. A bérleti díj éves összegét a felek május 

31-ig külön megállapodásban határozzák meg. A bérleti díjat a felek 2012. évtől 

alkalmazzák visszamenőleges hatállyal, a már elszámolt bérleti díjakat korrigálják. 

 

- A Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2015. évben kelt polgári jogi megállapodásában a 

2015. évre vonatkozó bérleti díjat 0,- Ft összegben állapította meg. 

 

- A Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2017. január 5. napján kelt polgári jogi 

megállapodásában a 2016. évre vonatkozó bérleti díjat 29.207.715,- Ft összegben 

állapította meg. 

 

- A Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2018. január 8. napján kelt polgári jogi 

megállapodásában a 2017. évre vonatkozó bérleti díjat 26.714.669,- összegben 

állapította meg. 

 

A fentiekből megállapítható, hogy a Szolgáltató módosította az üzemeltetési szerződést a bérleti 

díj vonatkozásában, de a szerződésmódosításban a használati díjra vonatkozó rendelkezések 

tartalmilag megegyeznek a korábbi, 2015. július 1. napján hatályos üzemeltetési szerződésben 
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foglaltakkal – mivel a használati díj visszamenőleg kompenzálásra került –, így a Szolgáltató a 

szabályozás lényegét nem változtatta meg a 2015. július 1-i állapothoz képest. 

 

Mindezekre tekintettel a Hivatal Nagytarcsa település vonatkozásában a Szolgáltató 

észrevételben foglaltaknak helyt ad, így a jegyzőkönyv tervezetben megállapított, erre 

vonatkozó jogsértést nem tartja fenn.  

 

A Hivatal felhívja a figyelmet továbbá, hogy az adott időszakban elszámolt használati díjak 

abban az esetben felelnek meg az eredeti szerződésnek, hogy ha az időszakban elszámolt 

használati díjat, az üzemeltetésre átadott víziközműveken időszakban elszámolt 

értékcsökkenési leírással összevetve a különbözetett követelésként vagy kötelezettségként a 

Szolgáltató nyilvántartja.  

 

f.)  Pécel Város Önkormányzata: 

 

A szerződésekben foglaltak részletes vizsgálata alapján a Hivatal az alábbiakat állapította 

meg:  

 

- A Hivatal által jóváhagyott, 2013. április 25. napján kelt bérleti-üzemeltetési szerződés 

a használati díj vonatkozásában az alábbiakat tartalmazta: 

13./a - A bérleti díj mértéke megegyezik a mindenkor hatályos számviteli törvényben 

előírt leírási kulcsok által keletkező értékcsökkenés összegével (nincs szó évenkénti 

külön megállapodásról). A Szolgáltató a bérleti díjat tárgyévet követő május 30. napjáig 

fizeti meg az Ellátásért Felelős részére az áltata kibocsátott számla ellenében. 

 

- Ezt követően a Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2017. 05. 08. napján, módosította a 

bérleti-üzemeltetési szerződést a használati díj tekintetében az alábbiak szerint: 

A szolgáltatás időszakát figyelembe véve az évente felszámított használati díjak összege 

megegyezik az eszközök élettartama alatt elszámolható, a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvényben rögzített értékcsökkenés összegével. A tárgyévi használati díj 

összegszerűségében nem változik, csupán az elszámolás üteme, amely a Vksztv. 87. § 

(1) bekezdésének alkalmazása szempontjából elfogadhatónak minősül, így az 

elszámolás módja a következő:  
 
2017. január 1. napjától 5 év időtartamra, az éves bérleti díj összege, az üzemeltetésre 

átvett vagyonérték 2,039 %-a. 

2022. január 1. napjától 5 év időtartamra, az éves bérleti díj összege, az üzemeltetésre 

átvett vagyonérték 3,63 %-a. 

2032. január 1. napjától, az éves bérleti díj összege, a mindenkor hatályos számviteli 

törvényben meghatározott mérték, korrigálva az eszközök felújítási igényeivel, 

maximum a jegyzőkönyv 3. pontja szerinti kumulált összegek erejéig. 
 
A szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az első bekezdésben rögzített használati díj és a 

ténylegesen, a tárgyévre elszámolt amortizáció összegének különbségét (…) rögzítik 

jegyzőkönyvben.  

 

A fentiekből megállapítható, hogy a Szolgáltató módosította az üzemeltetési szerződését a 

használati díj vonatkozásában, de a szerződésmódosításban a használati díjra vonatkozó 

rendelkezések tartalmilag megegyeznek a korábbi, 2015. július 1. napján hatályos üzemeltetési 

szerződésben foglaltakkal – mivel a használati díj visszamenőleg kompenzálással elszámolásra 
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került –, így a Szolgáltató a szabályozás lényegét nem változtatta meg a 2015. július 1-i 

állapothoz képest. 

 

Mindezekre tekintettel a Hivatal Pécel település vonatkozásában a Szolgáltató észrevételben 

foglaltaknak helyt ad, így a jegyzőkönyv tervezetben megállapított, erre vonatkozó jogsértést 

nem tartja fenn.  

 

A Hivatal felhívja a figyelmet továbbá, hogy az adott időszakban elszámolt használati díjak 

abban az esetben felelnek meg az eredeti szerződésnek, hogy ha az időszakban elszámolt 

használati díjat, az üzemeltetésre átadott víziközműveken időszakban elszámolt 

értékcsökkenési leírással összevetve a különbözetett követelésként vagy kötelezettségként a 

fent említett jegyzőkönyvekben a Szolgáltató nyilvántartja.  

 

g.)  Szigethalom Város Önkormányzata: 

 

A szerződésekben foglaltak részletes vizsgálata alapján a Hivatal az alábbiakat állapította 

meg:  

 

- A Hivatal által jóváhagyott, 2012. május 31. napján kelt bérleti-üzemeltetési szerződés 

a használati díj vonatkozásában az alábbiakat tartalmazta: 

A bérleti díj mértéke megegyezik a mindenkor hatályos számviteli törvényben előírt 

leírási kulcsok által keletkező értékcsökkenés összegével (nincs szó évenkénti külön 

megállapodásról). 

- Ezt követően a Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2015. 03. 25. napján, majd 2015. 08. 

27. napján is módosította a bérleti-üzemeltetési szerződést a használati díj tekintetében 

az alábbiak szerint: 

 2015.03.25. – Bérleti-üzemeltetési szerződés – A bérleti díj mértéke az 

önkormányzati könyvekben megállapított víziközművagyon különböző amortizációs 

kulcsokban meghatározott értékcsökkenésnek a szennyvíz- és ivóvíz díjakban 

megtérülő része, évente (fix összegű) 16.338.000,- Ft +ÁFA. A bérleti díjat a felek 

2012. évtől alkalmazzák visszamenőleges hatállyal, a már elszámolt bérleti díjakat 

korrigálják. 

 2015.08.27. – Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítás - Az eszköz élettartama 

alatt felszámított bérleti díjak összessége a tulajdonos önkormányzatnál az eszköz 

élettartama alatt az adott eszközre elszámolt összes értékcsökkenési leírás 

összegével egyezik meg. A bérleti díj éves összegét a felek május 31-ig külön 

megállapodásban határozzák meg. A bérleti díjat a felek 2012. évtől alkalmazzák 

visszamenőleges hatállyal, a már elszámolt bérleti díjakat korrigálják. 

 

- A Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2017. január 5. napján kelt polgári jogi 

megállapodásában a 2016. évre vonatkozó bérleti díjat 15.702.525,- Ft + ÁFA 

összegben állapította meg. 

 

- A Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2018. január 8. napján kelt polgári jogi 

megállapodásában a 2017. évre vonatkozó bérleti díjat 14.395.331,- Ft + ÁFA 

összegben állapította meg. 

 

- A Szolgáltató és az Ellátásért Felelős 2019. február 28. napján kelt polgári jogi 

megállapodásában a felek rögzítették, hogy az éves bérleti díj mértéke – a 2015. július 
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1. napján hatályos szerződésnek megfelelően – 16.338.000,- Ft + ÁFA. A 

megállapodásban a 2015-2017 évi el nem számolt bérleti díjak korrekcióját is 

levezették, tekintettel arra, hogy ezen időtartam alatt nem a szerződésnek megfelelően 

jártak el. A 2018. évi bérleti díjat (16.338.000,- Ft + ÁFA) valamint a korábbi évek 

bérleti díjainak korrekcióját (nettó 21.564.072,- Ft + ÁFA) összességében nettó 

37.902.072,- forintot az Ellátásért Felelős két részletben számlázta ki a Szolgáltatónak. 

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Szolgáltató 2019. február 28. napján kelt polgári jogi 

megállapodásában korrigálta a bérleti díj mértékét a vizsgált időszakra vonatkozóan, így az 

megfelel a 2015. július 1. napján érvényes használati díjnak. 

  

Mindezekre tekintettel Szigethalom település vonatkozásában, a Hivatal a Szolgáltató 

észrevételben foglaltaknak helyt ad, így a jegyzőkönyv tervezetben megállapított, erre 

vonatkozó jogsértést nem tartja fenn.  

 

Üzemeltetési szerződés módosítások Hivatal részére történő megküldése  

 

A Hivatal fenntartja a jegyzőkönyv tervezetben foglalt azon megállapítását, mely szerint a 

Szolgáltató Üllő, Ecser, Kerepes, Kiskunlacháza, Nagytarcsa, Ócsa települések esetében 

megsértette a Vksztv. 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat, mivel az üzemeltetési-szerződés 

módosításokat a Hivatal részére nem küldte meg sem jóváhagyás, sem tájékoztatás céljából.  

  

7. Kiszervezések ellenőrzése: 

 

A kiszervezések tekintetében a jegyzőkönyv tervezet az alábbi megállapításokat tartalmazta:  

 

A Hivatal az átfogó ellenőrzés során a kiszervezett tevékenységek vonatkozásában a 2018. évet 

vizsgálta.  

 

Az engedélyköteles köteles kiszervezésre irányuló szerződések esetében megállapítható volt, 

hogy a Vhr. szerinti besorolásuk megfelelően történt. 

 

A tájékoztatás köteles kiszervezésre irányuló szerződések esetében megállapítható volt, hogy 

a Vhr. szerinti – tájékoztatás köteles – besorolásuk megfelelően történt. 

 

7.1. Engedélyköteles kiszervezések 

 

a) kiszervezési engedélyek meglétének vizsgálata  

 

A Vhr. 43. § (1) bekezdése szerint „Ha a víziközmű-szolgáltató valamely 49. § szerinti 

tevékenységet részben vagy egészben ki kíván szervezni, a tevékenység kiszervezését 

megelőzően a kiszervezés engedélyezése érdekében kérelemmel fordul a Hivatalhoz.” 

 

A Szolgáltató az alábbi tevékenységek tekintetében rendelkezett kiszervezési engedéllyel a 

vizsgált időszakra vonatkozóan:  

 

 469/2016 számú határozat – üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok 

végzése 2018. december 31. napjáig. 
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A Szolgáltató nyilatkozatai, valamint az átfogó ellenőrzés során szolgáltatott adatok alapján 

megállapítható hogy az engedélyköteles kiszervezések tekintetében, az Érd és Térsége 

Víziközmű Kft. valamint a Wessling Hungary Kft. partnerekkel kötött szerződései 

vonatkozásában rendelkezett kiszervezési engedéllyel a vizsgált időszakban. 

 

A főkönyvi tételek átvizsgálása, valamint a beérkezett iratanyag és a Szolgáltató nyilatkozata 

alapján megállapítható továbbá, hogy a Szolgáltató nem rendelkezett engedéllyel, az alábbi 

partnerekkel kötött kiszervezési szerződések tekintetében. 

 

Partner neve Tevékenység Vhr. 49. § szerinti besorolás 

Rat-Eye Bt. csatorna kamerás vizsgálata 
Vhr. 49. § 12. szennyvízcsatorna-hálózat 

kamerás vizsgálata 

Hidroglóbusz Kft. víztorony mosatás, tisztítás Vhr. 49. § 14. ivóvízhálózat mosatása 

Terra-Városkút Kft 
csatornatisztítás nagynyomású 

kombi koc 
Vhr. 49. § 15. szennyvízhálózat mosatása 

Béki Euro Sped Kft. 
dugulás elhárítás, gépi 

csatorna tisztítás 
Vhr. 49. § 15. szennyvízhálózat mosatása 

EWC-H Kft. dugulás elhárítás Vhr. 49. § 15. szennyvízhálózat mosatása 

  

A fenti 3 tevékenység vonatkozásában a Szolgáltató megsértette a Vhr. 49. §-ában 

foglaltakat, mely szerint:  

 

„ A Hivatal előzetes engedélye szükséges az ellátási területre vonatkozó, víziközmű-üzemeltetés 

alábbi tevékenységeinek részben vagy egészben történő kiszervezéséhez: (…)  

12. szennyvízcsatorna-hálózat kamerás vizsgálata, 

14. ivóvízhálózat mosatása, 

15. szennyvízhálózat mosatása.” 

 

A Szolgáltató Vhr. 49. § 16. pontja szerinti tevékenységre vonatkozó engedélye 2018. 

december 31. napján lejárt. A Szolgáltató a Vhr. 43. §-a és 49. § 16. pontja alapján 

kiszervezés engedélyezésére irányuló kérelmet nyújtott be, melyre a Hivatal a 

KSFO_2019/119-4 (2019) ügyiratszámú döntésében engedélyt adott 2019. március 3. 

napjától. A Szolgáltató 2019. március 19. napján – eleget téve a Vhr. 47. § (1) bekezdés szerinti 

kötelezettségének – megküldte a Hivatal részére a Vhr. 49. § 16. pontja szerinti kiszervezett 

tevékenységre vonatkozó szerződéseit.  

 

A beküldött iratanyagból megállapítható, hogy a Szolgáltató a Techno-Víz Kft.-vel valamint a 

Környezettechnológiai Kft.-vel – Vhr. 49. § 16 pontja szerinti laborvizsgálatok vonatkozásában 

– kötött szerződései, nem tartalmazzák a kiszervezési engedély számát valamint az arról 

szóló nyilatkozatokat, hogy a szerződések tartalma megfelel a Hivatal által kiadott 

engedélyben foglaltaknak.  

 

A Szolgáltató megsértette a Vhr. 45. § (7) bekezdésében foglaltakat - a Szolgáltató a 

kiszervezési engedély alapján megkötött szerződésben a kiszervezési engedély számának 

feltüntetése mellett nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés tartalma megfelel a Hivatal által 

kiadott engedélyben foglaltaknak. 

  

A Környezettechnológiai Kft.-vel kötött szerződés hatályát 2019. február 12. napjától, 2019. 

december 31. napjáig határozták meg a felek. 
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A Techno-Víz Kft.-vel kötött szerződés hatályát 2019. március 1. napjától, 2019. december 31. 

napjáig határozták meg a felek. 

  

A fenti két szerződés kapcsán megállapítható, hogy a Szolgáltató, a Hivatal 2019. március 3. 

napján közlésére került engedélyező határozatát megelőzően kötötte meg engedélyköteles 

kiszervezési szerződéseit.  

 

A Szolgáltató megsértette a Vhr. 49. §-ában foglaltakat - A Hivatal előzetes engedélye 

szükséges az ellátási területre vonatkozó, víziközmű-üzemeltetés alábbi tevékenységeinek 

részben vagy egészben történő kiszervezéséhez: (…)  

16. víziközmű-üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok végzése a 

radioaktivitás-vizsgálatok kivételével. 

 

b) az egyes tevékenységekre engedélyezett árszínvonal vizsgálata  

 

A Vhr. 44. § (3) bekezdése szerint:  

 

„A Hivatal az engedélyező határozatban 

a) az (1) bekezdés szerinti összehasonlító elemzés alapján és a Vksztv. 45. § (2) bekezdése 

szerinti feltételre tekintettel meghatározza azt a - kérelem tárgyát képező tevékenységre 

vonatkozó - szolgáltatási díjat, amelynél magasabb ellenérték a kiszervezési szerződésben nem 

köthető ki érvényesen, […]” 

 

Partner 
megneve-

zése 

Tevékenység 
megnevezése 

Szerződés 
hatálya 

Besorolás 
Engedélyező 

határozat 
száma 

Kiszervezett 
tevékenység 

éves nettó értéke 
2018. (Ft)  

Engedélyező 
határozatban 

szereplő összeg 
2018. (Ft) 

Wessling 
Hungary 
Kft. 

üzemeltetési 
tevékenységgel 
összefüggő 
hulladék 
mintavétel és -
vizsgálat 

2018.02.28
-

2018.12.31 
Kr. 49. § 16. 

KFSO_2016/
146-2 (2016) 

629 000 900 000 

Érd és 
Térsége 
Regionális 
Víziközmű 
Kft. 

üzemeltetési 
tevékenységgel 
összefüggő 
laborvizsgálatok 
végzése 

2018.01.01
-

2018.12.31 
Kr. 49. § 16. 

KFSO_2016/
146-2 (2016) 

46 362 950 43 327 800 

    Összesen: 46 991 950  44 227 800 

 

 

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a Szolgáltató a 2018. év vonatkozásában túllépte 

az engedélyezett éves árszínvonalat, amely felett a tevékenység nem kiszervezhető, ezzel 

megsértette a 469/2016. számú határozat 2. pontjába foglaltakat. 

 

c) szerződéses érték vizsgálata  

 

A Vksztv. 45. § (2) bekezdése szerint „A kiszervezés nem eredményezheti azt, hogy az 

engedélyezési kötelezettség alá eső kiszervezett tevékenységek szerződési értékének összege az 
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adott évben, a víziközmű-szolgáltatásból származó előző évi nettó árbevétel tíz százalékát 

meghaladja.” 

 

Megállapítható, hogy a Szolgáltató engedélyköteles kiszervezett tevékenységeinek nettó értéke 

a vizsgált 2018. évben nem érte el a Vksztv. 45. § (2) bekezdésében meghatározott, a 

víziközmű-szolgáltatásból származó előző évi nettó árbevételének a 10%-át, valamint a Hivatal 

által engedélyezett árszínvonalat az egyes engedélyes tevékenységekkel kapcsolatban a vizsgált 

időszakban a Szolgáltató betartotta. 

 
 2018. Adatok eFt-ban 

Víziközmű-szolgáltatásból származó értékesítés nettó árbevétele 2017. 4 820 411 

Engedélyköteles kiszervezett tevékenység nettó értéke 2018. 46 992 

Engedélyköteles kiszervezett tevékenység az árbevétel arányában (%) 0,97% 

 

 

7.2. Tájékoztatásköteles kiszervezések 

 

A Vhr. 48. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „A víziközmű-szolgáltató az 50. §-ban foglalt 

tevékenységek kiszervezése esetén a megkötött szerződés vagy annak módosítása egy példányát 

a szerződés létrejöttét követő 15 napon belül a Hivatal részére megküldi.” 

 

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a szolgáltató a tájékoztatás köteles kiszervezési 

szerződéseit a Hivatal részére túlnyomó részt megküldte.  

 

Megállapítható volt ugyanakkor az is, hogy a Szolgáltató négy darab tájékoztatás köteles 

kiszervezésről csak jelen átfogó ellenőrzés során tájékoztatta a Hivatalt (D EUROCENTER 

Mérnökiroda és Kereskedelmi Kft., ELEKTROGÉP Bt., EWC-H Környezetvédelmi és 

Szolgáltató Kft., KUNÉPSZOLG Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.). 

 

A Szolgáltató beadványában feltűntetett BÉKI EURO SPED Kft. partnerrel kötött szerződése 

megtalálható a Hivatal nyilvántartásában is. A fent nevezett partnerrel kötött szerződés 2018. 

szeptember 5. napján érkezett be a Hivatalhoz. A szerződés 2016. január 1. napjától hatályos, 

tárgyát tekintve ,,szennyvízelvezető rendszer üzemzavar elhárításából származó eseti 

szennyvízszállítási szolgáltatás”. A tevékenység 2016. november 20. napját megelőzően a Vhr. 

49. § 2. pontja szerinti engedélyköteles kiszervezésnek minősült. 

  

A fentiek alapján a Szolgáltató megsértette a 2016. november 19. napjáig hatályos Vhr. 

49. §-át. – „ …a Hivatal előzetes engedélye szükséges az ellátási területre vonatkozó, 

víziközmű-üzemeltetés alábbi tevékenységeinek részben vagy egészben történő kiszervezéséhez:  

(…)  

2. üzemeltetés körében felmerülő rendszeres közúti szállítási és anyagmozgatási feladatok 

végzése.” 

  

Az idő múlása, valamint a jogszabályi változás következtében a fenti szerződés tekintetében 

jogkövetkezmény nem alkalmazható. 

 

A fentieken túl a Beszerzési Szabályzatban foglaltaknak való megfelelés vizsgálata során a 

Hivatal feltárta, hogy az alábbi tevékenységek tájékoztatás köteles kiszervezési szabályok alá 

esnek, azonban a Hivatal tájékoztatása nem történt meg: 
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Partner Tevékenység Vhr. 50. § 

Aquatechno Kft ivóvíz speciális gépek javítása, szervízelése Vhr. 50. § 6. 

Hidrofilt Kft ivóvíz speciális gépek javítása Vhr. 50. § 6. 

2XS Elektronikai és Ker. Kft oldott oxigén mérőkör javítása, ellenőrz Vhr. 50. § 7. 

Katalin Novum Kft. Pécel szvtelep vegyszeradagoló időszakos Vhr. 50. § 7. 

Ökotechnik Ker. és Szolg. Kft Kklacháza szvttelep robuchi fúvók szervi Vhr. 50. § 7. 

Festo Automatika Ker. és Szolg. Kft karbantartás, szervizelés Vhr. 50. § 8. 

Nagy-Anal Bt folyamatírányító szerviz, karbantartás Vhr. 50. § 8. 

 

A fentiek 12 tájékoztatásköteles kiszervezési partner vonatkozásában a Szolgáltató nem tett 

eleget a Vhr. 48. § (1) illetve (2) bekezdésében foglaltaknak, - a víziközmű-szolgáltató az 50. 

§-ban foglalt tevékenységek kiszervezése esetén a megkötött szerződés vagy annak módosítása 

egy példányát a szerződés létrejöttét követő 15 napon belül a Hivatal részére megküldi. Ha a 

szerződés nem írásban jött létre, a víziközmű-szolgáltató az elvégzett tevékenységről, a 

kiszervezés összegéről, valamint a kiszervezett tevékenységet ellátóról 15 napon belül, írásban 

tájékoztatja a Hivatalt. 

 

A Hivatal a kiszervezett tevékenységek vizsgálata során jogszabálysértést tárt fel. 

 

E tárgykörben a Szolgáltató észrevételt tett, amelyben az alábbiakat adta elő. 

 

Engedélyköteles kiszervezések:  

 

 Rat-Eye Bt.  

 

A Szolgáltató észrevételében előadta, hogy a fenti partnerrel csatorna kamerás vizsgálatát 

végeztette eseti jelleggel, melyek költségei nem tették indokolttá szerződés megkötését. A 

Szolgáltató arról tájékoztatta a Hivatalt, hogy a jövőben az ilyen irányú tevékenységet maga 

fogja végezni, mivel intézkedéseket tett a vonatkozó céleszköz beszerzésére. 

 

A Hivatal álláspontja szerint, amennyiben a Szolgáltató az eseti jelleggel történő, kis értékű 

kiszervezéseire nem kíván írásban szerződést kötni, úgy – a Vksztv. 45. § (7) bekezdésének 

eleget téve – megjegyzésként tűntesse fel a vonatkozó számlán vagy teljesítési igazoláson a 

kiszervezett tevékenységet engedélyező határozat számát, valamint hogy a nem írásban kötött 

szerződés tartalma mindenben megfelel az engedélynek. 

 

A Szolgáltató észrevételében a jogsértés tényét nem vitatta.    

 

A Hivatal a Szolgáltató által előadottakat tudomásul veszi, – azonban, mivel a 

szennyvízcsatorna-hálózat kamerás vizsgálata tevékenység kiszervezése minden esetben a 

Hivatal előzetes engedélyéhez kötött – a jegyzőkönyv tervezetben megállapított jogsértést 

fenntartja a fenti kiszervezett tevékenység vonatkozásában. 
 

 EWC-H Kft.  
 

A Szolgáltató észrevételében előadta, hogy a főkönyvi tételek átvizsgálása után megállapította, 

hogy hibásan került rögzítésre a fenti partner által végzett tevékenység. A partner nem 

duguláselhárítási tevékenységet, hanem szennyvíziszap szállítást végez. A Szolgáltató ennek 

igazolására megküldte a vonatkozó számlák másolatait a Hivatal részére. 
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A beküldött iratanyagból megállapítható, hogy a fenti partner a Vhr. 50. § 4. pontja szerinti 

víziközmű-üzemeltetés körében felmerülő és azzal kapcsolatos rendszeres fuvarozási és 

szállítmányozási tevékenységet végez a Szolgáltató részére, amely tájékoztatás köteles 

kiszervezésnek minősül. 

 

A Hivatal adatbázisában fellelhető, az EWC-H Kft. és a Szolgáltató között létrejött szerződés, 

amely 2018. július 31. napjáig volt hatályban. A mellékelt számlákból és teljesítési 

igazolásokból megállapítható, hogy a partner 2018. július 31. napját követően is végzett 

szennyvíziszap szállítást a Szolgáltató részére, amelyről a Hivatalt a Szolgáltató nem 

tájékoztatta. 

 

A Hivatal a Szolgáltató észrevételét részben elfogadja. A beküldött számlák alapján 

megállapítható, hogy a partner nem a Vhr. 49. § 15. pontja szerinti szennyvízhálózat mosatása 

tevékenységet végezte, a Hivatal a jegyzőkönyv tervezetben megállapított, erre vonatkozó 

jogsértést nem tartja fenn. Azonban megállapítható az is, hogy a partner a Vhr. 50. § 4. pontja 

szerinti víziközmű-üzemeltetés körében felmerülő és azzal kapcsolatos rendszeres fuvarozási 

és szállítmányozási tevékenységet végez a Szolgáltató részére, amely tájékoztatás köteles 

kiszervezett tevékenység. 

  

A fenti tevékenység vonatkozásában a Szolgáltató megsértette a Vhr. 50. § (1) bekezdésében 

foglaltakat – amennyiben a szerződés nem írásban jött létre, úgy a 48. § (2) bekezdését –, 

mely szerint:  

 

50. § (1) „A Hivatalt a szerződés létrejöttét követő 30 napon belül, a szerződés másolatának 

megküldésével tájékoztatni kell az ellátási területre vonatkozó víziközmű-üzemeltetés alábbi 

tevékenységeinek részben vagy egészben történő kiszervezéséről: (…) 

4. víziközmű-üzemeltetés körében felmerülő és azzal kapcsolatos rendszeres fuvarozási és 

szállítmányozási feladatok végzése.” 

 

48. § (2) „Ha az (1) bekezdésben meghatározott szerződés nem írásban jött létre, a víziközmű-

szolgáltató az elvégzett tevékenységről, a kiszervezés összegéről, valamint a kiszervezett 

tevékenységet ellátóról az (1) bekezdésben foglalt határidőben, írásban tájékoztatja a 

Hivatalt.”     

 Hidroglóbusz Kft. 

 

A Szolgáltató észrevételében előadta, hogy a partnerrel kizárólag a nehezen (alpintechnikával) 

megközelíthető vízterű tornyok mosatását végezteti, tekintettel arra, hogy az ilyenfajta 

tevékenységhez speciális képesítésre van szükség. A Szolgáltató észrevételében hivatkozott a 

Vksztv. 2. § 12. pontjára, mely szerint az ivóvíz-törzshálózat, olyan víziközmű-rendszer részét 

képező hálózat, amely az ivóvíz főnyomóvezetékből, az erre kapcsolt elosztóvezetékekből és 

ezek berendezéseiből áll. A Szolgáltató hivatkozott továbbá beadványában a Vhr. 52. § ad) 

valamint ac) pontjaira, mely szerint a víziközmű térképi nyilvántartás közhiteles adatállománya 

külön kezeli a víztárózókat az ivóvízhálózat vezetékeitől. A Szolgáltató észrevételében előadta, 

hogy álláspontja szerint nem kezelhetők együtt a víziközmű-rendszer pontszerű, valamint 

nyomvonalas létesítményeivel kapcsolatos feladatok, mivel azok sok esetben eltérő eszköz és 

humánerőforrást igényelnek. 
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A Szolgáltató az eljárás során a Hivatal rendelkezésére bocsátotta a Hidroglóbusz Kft-vel kötött 

szerződéseit, amelyből megállapítható, hogy a partner víztornyok vízterének tisztítását, 

mosását, fertőtlenítését végzi.  

 

A Hivatal álláspontja szerint a víztornyok, víztározók az ivóvíz-hálózatok részét képező 

létesítmények, ennek okán a víztorony mosatása azonos módon kezelendő az ivóvízhálózatok 

mosatásával, amely tevékenység kiszervezése minden esetben a Hivatal előzetes engedélyéhez 

kötött. Erre tekintettel a Hivatal a Szolgáltató észrevételében foglaltaknak nem ad helyt, 

továbbá a jegyzőkönyv tervezetben megállapított jogsértést fenntartja a fenti kiszervezett 

tevékenységek vonatkozásában. 

 

 Terra-Városkút Kft., valamint a Béki Euro Sped Kft. 

 

A Szolgáltató észrevételében arról tájékoztatta a Hivatalt, hogy a partnerek által végzett 

szennyvízhálózat mosatása tevékenységet a jövő évtől maga kívánja elvégezni, erre 

vonatkozóan jelentős eszközbeszerzéseket tervez, melynek hatására a partnerek szolgáltatásait 

a jövőben nem- vagy csak eseti jelleggel lesz szükséges igénybe vennie. 

 

A Szolgáltató észrevételében a jogsértés tényét nem vitatta. 

 

A Hivatal a Szolgáltató által előadottakat tudomásul veszi, – azonban, mivel a szennyvízhálózat 

mosatása tevékenység kiszervezése minden esetben a Hivatal előzetes engedélyéhez kötött – a 

jegyzőkönyv tervezetben megállapított jogsértést fenntartja a fenti kiszervezett tevékenységek 

vonatkozásában. 

 

 Techo-Víz Kft., valamint a Környezettechnológiai Kft.  

 

A Szolgáltató észrevételében előadta, hogy a fenti partnerek vonatkozásában laborvizsgálatokra 

vonatkozó kiszervezési engedélyezésének megújítása iránti kérelmét, a korábbi engedély lejárta 

előtt több mint három hónappal benyújtotta a Hivatalhoz. A Hivatal, hiánypótlást adott ki, 

melyben arra kötelezte a Szolgáltatót, hogy folytasson le beszerzési eljárást, labortevékenység 

végzése kapcsán, amely a Szolgáltató részére jelentőst csuszást eredményezett az év végi 

ünnepi időszak miatt. A Szolgáltató előadta továbbá, hogy bár a Vksztv. valamint a Vhr. 

előírásaival ellentétes a szerződések kiszervezési engedély előtti megkötése (a kiszervezést 

engedélyező határozat 2019. március 3. napján emelkedett jogerőre, a szerződéskötések 

dátumai pedig 2019. február 12. illetve 2019. március 1.), ugyanakkor, amennyiben a 

laborvizsgálati tevékenységet nem folyamatosan folytatja, akkor az súlyosan veszélyezteti az 

ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés üzembiztonságát, amely jelentős közegészségügyi és 

környezeti kockázatot jelent. A Szolgáltató észrevételében tájékoztatta a Hivatalt, hogy a fenti 

partnerekkel megkötött szerződéseket módosítani fogja, abban a tekintetben, hogy azok 

tartalmazzák a kiszervezési engedély számát valamint az arról szóló nyilatkozatokat, hogy a 

szerződések tartalma megfelel a Hivatal által kiadott engedélyben foglaltaknak. A módosított 

szerződéseket a Szolgáltató az aláírást követően meg fogja küldeni a Hivatal részére 

tájékoztatásul.    

 

A Hivatal a Szolgáltató által előadottakat tudomásul veszi, – azonban, mivel a víziközmű-

üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok végzése a radioaktivitás-vizsgálatok 

kivételével tevékenység kiszervezése minden esetben a Hivatal előzetes engedélyéhez kötött – 

a jegyzőkönyv tervezetben megállapított jogsértést fenntartja a fenti kiszervezett 

tevékenységek vonatkozásában. 
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Tájékoztatás köteles kiszervezések: 

 

A Szolgáltató észrevételében tájékoztatta a Hivatalt, hogy a kisösszegű, szerződést nem igénylő 

beszerzésekről való Hivatal felé történő tájékoztatás módját ki kívánja dolgozni és azt 

Beszerzési szabályzatába beépíti. 

A Szolgáltató észrevételében a jogsértés tényét nem vitatta.    

 

A Hivatal a Szolgáltató által előadottakat tudomásul veszi, azonban a jegyzőkönyv 

tervezetben megállapított jogsértést fenntartja a tájékoztatás köteles kiszervezett 

tevékenységek vonatkozásában. 

 

 Az egyes tevékenységekre engedélyezett árszínvonal  

 

A Szolgáltató észrevételében előadta, hogy az általa végeztetett laborvizsgálatok költségeit 

lehetetlen előre meghatározni még csak nagyságrendileg is. A Szolgáltató a tárgykörben belső 

vizsgálatot folytatott és megállapította, hogy hibás adatokat szolgáltatott az ellenőrzés során a 

kiszervezett tevékenységekkel kapcsolatosan. A Szolgáltató előadta, hogy 2018. évi 

ivóvízvizsgálatainak nettó összértéke tartalmazza a radiológiai méréseket is, melyek nettó 

összértéke 2.128.000,- Ft (a Vhr. 49. § 16. pontja szerint a radioaktivitás-vizsgálatok kivételt 

képeznek a kiszervezett tevékenységek vonatkozásában). A Szolgáltató előadta továbbá, hogy 

a 2018. évben elvégzett szennyvízvizsgálatainak nettó összértéke tartalmazza a közcsatornás 

mérések során beérkező és kibocsátó által megfizetett ismételt vizsgálat díját melynek nettó 

értéke 98.400,- Ft.  

A Szolgáltató előadta, hogy fentiek alapján az ivóvíz- és szennyvízvizsgálat valamint a 

hulladékvizsgálatok költségei a 2018. évben 44.765.550,- Ft, amely a Hivatal által 

engedélyezett árszínvonalat csupán 537.750,- Ft összeggel, azaz 1,2%-al lépi túl. 

 

A Hivatal a Szolgáltató által előadottakat tudomásul veszi, a jegyzőkönyv tervezetben szereplő 

összegeket módosítja, azonban a jegyzőkönyv tervezetben megállapított jogsértést fenntartja 

az engedélyezett éves árszínvonal vonatkozásában.       

 

7.3. A helyszíni ellenőrzés megállapításai  

 

Mind az engedélyköteles, mind a tájékoztatás köteles kiszervezések helyszíni ellenőrzésen 

szúrópróbaszerűen kiválasztott tételei esetében megállapítható volt, hogy az vizsgált 

szerződésekben és számlákon szereplő díjak számszakilag megegyeznek, a kiválasztott tételek 

átvizsgált dokumentációja alapján jogsértést a Hivatal nem tárt fel.  

 

7.4. Átláthatóság vizsgálata  

 

Az engedélyköteles kiszervezéssel érintett gazdasági társaságok esetében megállapítható volt, 

hogy a Vksztv. 45. § (3) bekezdésének megfelelően, a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti 

átlátható gazdálkodó szervezetnek minősülnek. A külföldi tulajdonossal rendelkező 

Wessling Hungary Kft. átláthatósága tekintetében a Szolgáltató az átfogó ellenőrzés során 

nyilatkozatot tett, miszerint az érintett partnert átláthatónak tekinti.  

 

A tájékoztatás köteles kiszervezéssel érintett gazdasági társaságok esetében megállapítható 

volt, hogy a Vksztv. 45. § (3) bekezdésének megfelelően, a nemzeti vagyonról szóló törvény 

szerinti átlátható gazdálkodó szervezetnek minősülnek.  
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8. Gazdasági mutatók ellenőrzése:  

 

A Hivatal a 2017. évi mérleg adatok alapján vizsgált gazdasági mutatók tekintetében 

megállapította, hogy a Szolgáltató eladósodottsági- és likviditási mutatói a vizsgált időszakban 

megfeleltek a jogszabályi követelményeknek. 

 

Közgazdasági viszonyszámok 

Az elvárt érték és az 

engedély kiadását 

kizáró érték közötti sáv 

2017. év Megfelelő 

Tőkeerősségi mutató (minimum 

érték ≥ 0,3) 
0,1 - 0,3 0,20 NEM 

Eladósodottsági mutató 

(maximum érték ≤ 0,65) 
0,65 - 0,75 0,48 IGEN 

Likviditási mutató (minimum 

érték ≥ 1) 
0,8 - 1,0 1,90 IGEN 

 

A tőkeerősségi mutató a Vhr. 4. számú mellékletében, az engedély kiadásának feltételeként 

előírt elvárt határértéktől (0,3) kis mértékben elmarad, azonban magasabb attól, a Vhr. 4. számú 

mellékletében meghatározott értéktől (0,1), amely esetben a Hivatal engedélyt nem adhat. 

 

A Hivatal a gazdasági mutatók vizsgálata során jogszabálysértést tárt fel. 

 

E tárgykörben a Szolgáltató észrevételt tett, amelyben az alábbiakat adta elő. 

 
A Szolgáltató álláspontja szerint a Hivatal a tőkeerősségi mutató közgazdasági 
viszonyszámot nem megfelelőnek mutatta be jegyzőkönyv tervezetben, annak nagyságát 0,20 
értékben határozta meg.  A Szolgáltató szerint a Hivatal nem vette figyelembe a számítási 
képlet nevezőjében az egyik tényezőt (MAKHasználati díj), így a matematikai művelet 
elvégzése során egy nem megfelelő érték generálódott, ami nem a valóságot, nem a tényeket 
tartalmazza. 

A Szolgáltató hivatkozott a Vhr. 4. mellékletére, mely szerint: „Az engedély kiadásának 
feltételeként elvárt határérték: 0,3 amely értéket elérve és afelett a Hivatal engedélyt adhat. A 
0,1 értéket el nem érő mutatóval rendelkező Kérelmező részére engedélyt a Hivatal nem ad.”A 
Szolgáltató álláspontja szerint, mivel az eljárás tárgya nem engedélyezés, hanem átfogó 
ellenőrzés, így annak kijelentése, hogy a bérleti és vagyonkezelési szerződéssel is rendelkező 
engedélyes tőkeerősségi mutatója kapcsán az elvárt határérték 0,3 mindenféle jogalapot 
nélkülöz. 

A Hivatal a beérkezett észrevétel teljes körű kivizsgálása érdekében a VKEFFO_2019/2644-30 

(2019) ügyiratszámú tényállás tisztázó végzésben kötelezte a Szolgáltatót arra vonatkozóan, 

hogy az Ellátásért Felelősökkel kötött, használati díjak Szolgáltató által elkülönített számlán 

nyilvántartott víziközmű-alapban való kezelésről szóló megállapodást küldje meg a Hivatal 

részére. 

A Szolgáltató a fenti végzésre úgy nyilatkozott, hogy nem rendelkezik a fenti 

megállapodásokkal, mivel az Ellátásért Felelősök, még nem hoztak létre vízügyi alapot. A 

Szolgáltató tájékoztatta továbbá a Hivatalt, hogy a vízügyi alap létrehozása 2019. év utolsó 

negyedévére várható, melynek alátámasztására a megkezdett előkészületi munkálatok 

igazolásaként mellékelte a vonatkozó közgyűlési határozatot. 
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Hivatal álláspontja szerint a Vhr. 4. számú mellékletében található Tőkeerősségi mutató 

számításához használt képlet csak abban az esetben csökkentendő a MAKHasználati díj-jal, ha 

a Szolgáltató és Ellátásért Felelős megállapodik a használati díjak Szolgáltató általi kezeléséről 

és a Szolgáltató kezeli a használati díjakat egy külön számlán, egyéb esetben nem, figyelemmel 

a következőkre: 

 

Vhr. 4. számú melléklete szerint: 

 

MAKHasználati díj1 = a Vksztv. 18. § (2) bekezdése szerinti, az ellátásért felelőssel kötött 

megállapodás alapján kezelt használati díj miatt kimutatott kötelezettség vagy egyéb passzíva, 

a mérleg forrásoldalán szerepeltetett összegben. 

 

Vksztv.2017. december 31-ig hatályos Vksztv. 18. § (2) szerint: 

 

„Az ellátásért felelős vagy - ha a használati díj kezelését megállapodás szerint a víziközmű-

szolgáltató végzi - a víziközmű-szolgáltató a tárgyévet követő év március 31. napjáig benyújtja 

a Hivatalnak a tárgyévben fizetett használati díj felhasználására vonatkozó elszámoló 

jelentését, amely tartalmazza a víziközmű-fejlesztésre felhasznált összeget és annak műszaki 

tartalmát, továbbá annak pénzintézeti igazolását, hogy az ellátásért felelős, vagy a víziközmű-

szolgáltató melyik elkülönített számláján mekkora összeg áll rendelkezésre. Az elszámoló 

jelentés tartalmi és formai követelményeit a Hivatal a honlapján közzéteszi.” 

 

Mivel a Szolgáltató a vizsgált időszakban, nem rendelkezett olyan megállapodással, amely 

alapján az ellátásért felelősök helyett ő kezelte volna a használati díjakat, így nincs olyan ok 

vagy körülmény, amely alapján, ezen korrekciós tényezővel csökkenteni kellene a mutató 

nevezőjét. 

 

A Szolgáltató azon felvetése tekintetében, miszerint jelen eljárás tárgya nem engedélyezés, 

ezért a gazdasági mutatók tekintetében az elvárt határérték rögzítése nélkülözi a jogalapot, a 

Hivatal álláspontja a következő.  

A víziközmű-szolgáltatóknak a víziközmű-szolgálgatói és működési engedélyezési 

feltételeknek a működésük során folyamatosan meg kell felelniük. Az átfogó ellenőrzés 

elsődleges célja és tárgya annak megállapítása, hogy az engedélyezési feltételeknek a 

szolgáltató az ellenőrzött időszakban megfelelt-e. Ezen álláspontot támasztja alá a Vhr. 22. § 

(2) bekezdése, 28. § b) pontja, valamint a Vksztv. 37/A. § (59 § a) pontja, melyek szerint: 

Vhr. 22. § (2) bek: „A hivatal a víziközmű-szolgáltatói engedélyt legalább a Vksztv. 5/A. § (3) 

bekezdése szerinti átfogó ellenőrzés során felülvizsgálja.”  

Vhr. 28. § b) pont: „A hivatal a víziközmű-szolgáltatói, illetve működési engedélyt hivatalból 

módosítja, ha a Vksztv. 5/A. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzési tevékenység során megállapítja, 

hogy a víziközmű-szolgáltatói, illetve a működési engedélyen foglalt adatok megváltoztak.  

Vksztv. 37/A. § (5) bek. a) pont: „A hivatal a  víziközmű-szolgáltatói vagy működési engedélyt 

visszavonja, ha az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn és engedélymódosítással 

a jogszerű állapot nem állítható helyre.”  

Az idézett jogszabályokból kirajzolódó rendszer alapján tehát az engedélyezési feltételek 

felülvizsgálata rendszeresen, tervezetten az átfogó ellenőrzések során történik meg. 

Amennyiben az ellenőrzés eltérést, jogsértést állapít meg, lehetőség nyílik a víziközmű-

szolgáltatói vagy működési engedélyek hivatalból történő módosítására, illetve a 

visszavonásukra irányuló eljárás megindítására is. Természetesen az alkalmazandó 

jogkövetkezményekről való döntés során mindig mérlegelésre kerül a jogsértés súlya, a 

jogszerű állapot helyreállításának lehetőségei.  
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Fentiek alapján az engedélyezési feltételek vizsgálata az átfogó ellenőrzések során a vonatkozó 

jogszabályok alapján nem csak lehetőség, hanem kötelezettség is a Hivatal számára.  

 

A fentiekre tekintettel, a Hivatal a Szolgáltató észrevételében foglaltaknak nem ad helyt, a 

jegyzőkönyv tervezetben megállapított jogsértést fenntartja a tőkeerősségi mutató 

vonatkozásában. 

 

9. Beszerzési szabályzatban foglaltak alkalmazása:  
 

9.1. A lefolytatott beszerzések vizsgálata  

 

A beszerzési szabályzatban foglaltak végrehajtásának ellenőrzéséhez a Szolgáltató a szükséges 

– szúrópróbaszerűen kiválasztott – dokumentumokat a Hivatal rendelkezésére bocsátotta, 

amelyek alapján megállapítást nyert, hogy a Szolgáltató a beszerzései során betartotta a 

Beszerzési Szabályzatában foglalt előírásokat. 

A főkönyvi tételek átvizsgálása során 5 tétel esetben megállapítást nyert, hogy a tevékenységek 

az engedélyköteles kiszervezési szabályok alá tartoznak. A Szolgáltató azonban ezen tételek 

vonatkozásában nem kérte a Hivatal kiszervezési engedélyét, megsértve ezzel a Vhr. 49. §-ában 

foglaltakat. E jogsértés értékelésére a kiszervezési szabályoknak való megfelelés ellenőrzése 

kapcsán került sor (ld. 7.1 pont). 

 

A főkönyvi tételek átvizsgálása során 7 tétel esetben megállapítást nyert, hogy a tevékenységek 

tájékoztatás köteles kiszervezési szabályok alá tartoznak, a Szolgáltató erről a Hivatalt nem 

tájékoztatta, megsértve ezzel a Vhr. 48. § (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségét. 

E jogsértés értékelésére emiatt a kiszervezési szabályoknak való megfelelés ellenőrzése 

kapcsán kerül sor (ld. 7.2 pont). 

 

9.2. A Beszerzési Terv vizsgálata  

 

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a Szolgáltató Beszerzési Terve nem tartalmazza 

a vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár legalább 50 százalékát meghaladó beszerzés 

indoklását, valamint a csoportosítás nem tárgykörönként és az eljárás becsült értéke szerint 

valósul meg. 

 

Erre tekintettel a Szolgáltató megsértette a Vhr. 94/B. § (3) illetve (4) bekezdéseiben 

foglaltakat, mely szerint:   

 

„(3) A Beszerzési terv minimális tartalma: 

a) a vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár legalább 50 százalékát meghaladó beszerzés 

tárgyának megnevezése, részletes leírása; 

(4) A Beszerzési tervnek tartalmaznia kell az eljárás becsült értéke szerint csoportosított, 

közösségi értékhatárt elérő, nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzéseket, illetve nemzeti 

értékhatár 30 százalékát meghaladó beszerzéseket, továbbá az eljárás lefolytatásának tervezett 

ütemezését.” 

 

A Hivatal a beszerzési szabályzatban foglaltak alkalmazásának vizsgálata során a 

jegyzőkönyv tervezetben jogsértést tárt fel. 

 

E tárgykörben a Szolgáltató észrevételt tett, amelyben előadta, hogy Beszerzési Terve 

csupán 6 db tételt tartalmazott a 2018. év tekintetében, maximum 75.000.000,- Ft összegben. A 
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2018. január l-jétől irányadó közbeszerzési uniós értékhatár az építési beruházásra irányuló 

szerződések esetében 5.548.000,- euró, azaz 1.723.541.680,- Ft. Közszolgáltatói szerződésekre 

vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár építési beruházás esetében 100.000.000,- Ft. Az 

összeghatárokra figyelemmel a Beszerzési Terv nem tartalmaz az értékhatár 50 %-át meghaladó 

beszerzést, ezért mellőzte az indokolást.  

 

Szolgáltató nyilatkozott arról is, hogy a Beszerzési Terv tárgykörönként került csoportosításra, 

azonban csak egyetlen tárgykörben (építési beruházás) tartalmazott beszerzéseket. Az eljárás 

becsült értéke alapján történő csoportosítást a Szolgáltató értelmezhetetlennek tartja.  

 

Megállapítható, hogy a Szolgáltató által beküldött Beszerzési Tervben található összes tétel az 

építési beruházások közé tartozik, és az uniós közbeszerzési értékhatár 50 százalékát sem 

haladják meg, valamint tartalmazzák a beruházás indításának és teljesítésének tervezett 

időpontját. 

 

A fentiekre tekintettel a Hivatal a Szolgáltató észrevételében foglaltaknak helyt ad, a 

jegyzőkönyv tervezetben megállapított erre vonatkozó jogsértést nem tartja fenn.  

 

A Hivatal javasolja továbbá a Szolgáltató részére, hogy a  

 

- Beszerzési Tervben szerepeltetendőként írja le a közbeszerzések alá tartozó beszerzéseket 

is melyek a Szolgáltató különálló Közbeszerzési Tervében szerepelnek és mely tételeknél 

a beszerzés indoklása, és részletes leírása hiányzik, valamint 
 
- az áttekinthetőség szempontjából célszerű azon kategóriák szerepeltetése is a Beszerzési 

Tervben, melyeknél nincs tervezett beszerzés, mivel így többlet információval szolgál, 

mint a kategóriák teljes körű elhagyása. 

 

10. Díjelőkészítéshez beküldött adatok megfelelőségének vizsgálata:  

 

10.1. Szúrópróbaszerűen az alábbi víziközmű-rendszerek kerültek kiválasztásra ivóvíz 

felhasználás tekintetében: 

 

Vkr. neve 
Vkr. 

azonosító 

Vkr.-en belül 

számlázott, 

mért lakossági 

vízfogyasztás 

m3 

Vkr.-en 

belül 

számlázott, 

mért nem 

lakossági 

vízfogyasztás 

m3 

Saját 

felhasz-

nálás a 

hálózaton 

m3 

Az ivóvíz 

rendszerbe 

betáplált 

összes víz-

mennyiség 

m3 

Összes 

engedélyezett 

vízfelhasználás 

Pécel-IV 
11-04057-1-

001-00-03 
620 982 45 756 9 550 838 484 676 288 

Maglód-IV 
11-10922-1-

001-00-14 
444 124 49 239 6 480 768 532 499 843 

Gyál-IV 
11-25627-1-

001-00-03 
832 568 194 807 32 050 1 463 053 1 059 425 

Vecsés-IV 
11-26815-1-

001-00-11 
787 902 172 356 11 650 1 179 865 971 908 

Kerepes-

Kistarcsa-IV 

11-34157-1-

002-00-01 
940 495 86 316 112 000 1 332 113 1 138 811 
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A Szolgáltató a helyszíni szemle során az alábbi adatokat mutatta be a kiválasztott tételek 

esetében (ivóvíz felhasználás): 

 

 

Vkr. neve Vkr. azonosító 

Vkr.-en belül számlázott, 

mért lakossági 

vízfogyasztás m3 

Vkr.-en belül számlázott, 

mért nem lakossági 

vízfogyasztás m3 

Pécel-IV 11-04057-1-001-00-03 618 132 48 606 

Maglód-IV 11-10922-1-001-00-14 444 124 49 239 

Gyál-IV 11-25627-1-001-00-03 832 564 194 811 

Vecsés-IV 11-26815-1-001-00-11 787 286 172 972 

Kerepes-Kistarcsa-IV 11-34157-1-002-00-01 938 776 88 035 

 

 

A Szolgáltató által a helyszíni szemle során bemutatott 2017. évre vonatkozó értékesített víz 

m3 adatai nem minden esetben egyeztek meg a Hivatal részére a 2018. évi adatszolgáltatás során 

megküldött adatokkal. Az eltérés oka a Szolgáltató nyilatkozata szerint az, hogy időközben 

felhasználók átfogók ellenőrzése eredményeként indokolt esetben a lakossági felhasználók a 

nem lakossági kategóriába kerültek átsorolásra.  

 

10.2. A fentieken túl, szúrópróbaszerűen az alábbi víziközmű-rendszerek kerültek kiválasztásra 

összegyűjtött szennyvíz tekintetében:  
 

A Szolgáltató a 2017. évre vonatkozó számlázott szennyvíz esetében az alábbi adatokat küldte 

meg a Hivatal részére a 2018. évi adatszolgáltatás során: 

 

Vkr. neve 
Vkr. 

azonosító 

Vkr. bekötő-

vezetékein 

bebocsátott 

lakosságnak 

számlázott 

közműves 

szennyvíz m3 

Vkr. bekötő-

vezetékein 

bebocsátott 

nem 

lakosságnak 

számlázott 

közműves 

szennyvíz m3 

Más vkr.-

től átvett 

közműves 

szennyvíz 

m3 

 

Nem 

közművel 

összegyűj-

tött átvett 

szennyvíz 

m3 

 

Összes 

összegyűjtött 

szennyvíz-

mennyiség m3 

Pécel-SZ 
21-04057-1-

001-00-01 
542 339 39 945 0 0 582 284 

Maglód-

SZ 

22-10922-1-

001-00-07 
403 371 45 362 160 412 0 609 145 

Gyál-SZ 
22-25627-1-

001-00-14 
814 667 259 660 0 0 1 074 327 

Vecsés-SZ 
22-26815-1-

001-00-04 
746 605 155 662 1 535 330 49 888 2 487 485 

Kerepes-

Kistarcsa-

SZV 

22-34157-1-

002-00-12 
800 103 191 269 244 895 0 1 236 267 

 

A Szolgáltató a helyszíni szemle során az alábbi adatokat mutatta be a kiválasztott tételek 

esetében (összegyűjtött szennyvíz): 

 

A lekérés alapja 2017. 02.01-2018.01.31. számlakeltű adatok alapján, amely a 2017. évi 

leolvasási időszakot tartalmazza. 
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Vkr. neve Vkr. azonosító 

Vkr. bekötő-vezetékein 

bebocsátott lakosságnak 

számlázott közműves 

szennyvíz m3 

Vkr. bekötő-vezetékein 

bebocsátott nem lakosságnak 

számlázott közműves 

szennyvíz m3 

Pécel-SZ 21-04057-1-001-00-01 540 171 42 113 

Maglód-SZ 22-10922-1-001-00-07 403 344 45 389 

Gyál-SZ 22-25627-1-001-00-14 814 661 259 666 

Vecsés-SZ 22-26815-1-001-00-04 745 919 156 348 

Kerepes-

Kistarcsa-SZV 
22-34157-1-002-00-12 798 574 192 798 

 

A Szolgáltató által a helyszínen bemutatott 2017. évre vonatkozó számlázott szennyvíz m3 

adatai nem minden esetben egyeztek meg a Hivatal részére a 2018. évi adatszolgáltatás során 

megküldött adatokkal. Az eltérés oka a Szolgáltató nyilatkozata szerint az, hogy időközben 

felhasználók átfogók ellenőrzése eredményeként indokolt esetben a lakossági felhasználók a 

nem lakossági kategóriába kerültek átsorolásra.  

 

A Hivatal a díjelőkészítéshez beküldött adatok megfelelőségének vizsgálata során a fentiek 

alapján jogszabálysértést nem tárt fel. 

 

E tárgykörben a Szolgáltató nem tett észrevételt. 

 

 

11. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás nyilvántartásának és felhasználásának vizsgálata:  

 

A Szolgáltató a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos befizetésekről a 

Vhr. 90. § (6) bekezdésben foglalt előírásnak megfelelő ellátásért felelősönkénti bontásban 

vezeti.  

 

A nyilvántartás a Vhr. 90. § (7) bekezdésben előírt valamennyi elemet tartalmazza. 

 

A Szolgáltató számvitelileg és pénzügyileg is elkülönítetten tartja nyilván a beszedett díjakat. 

 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a Vksztv. 72. § (4) bekezdése szerint a 

Szolgáltató a fejlesztési hozzájárulás számviteli nyilvántartásban vezetett adatainak 

összesítéséről, illetve az elvégzett felújítási és pótlási valamint beruházási munkák tartalmáról, 

azok szükségességéről minden felhasználáskor tájékoztatja az ellátásért felelősöket. 

 

A Szolgáltató nyilatkozata szerint a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás a befizetéssel 

azonos településen és ágazaton kerül felhasználásra. 

 

A helyszíni szemle során szúrópróbaszerűen kiválasztott partnerek kapcsán megállapítást nyert, 

hogy a Szolgáltató által a helyszínen rendelkezésre bocsátott dokumentumok (szerződés, 

számla, bankszámlakivonat) tartalmilag és számszakilag egyezőséget mutattak a víziközmű-

fejlesztési hozzájárulás elektronikus nyilvántartásával. 

 

A Hivatal a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás nyilvántartásának és felhasználásának 

vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel. 

 

E tárgykörben a Szolgáltató nem tett észrevételt. 
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12. Műszaki eszközfelkészültség ellenőrzése:  

 

A Szolgáltató részletes Excel táblázatot küldött a működtető eszközök és a rendszerfüggetlen 

elemek vagyonleltáráról. A táblázatban megfelelően feltüntette az eszközök megnevezését, 

mennyiségét, eszközazonosítóját, a víziközmű működtetési részterületet, az eszközök könyv 

szerinti vagyonértékét, valamint avultságuk kategóriába sorolását. 

 

A megküldött adatokból az alábbiak állapíthatóak meg: 

 

A megküldött táblázat alapján a 718 db működtető eszköz 55 %-a megfelelő, 39 % pedig jó 

avultsági osztályba tartozik. A fennmaradó működtető eszközök közül 25 db kiváló, 16 db 

elavult, 3 db pedig gyenge-tűrhető avultsági minősítési osztályba tartozik. 

 

Az 1745 db rendszerfüggetlen elem 47 %-a jó, 47%-a kiváló avultsági minősítési osztályba 

tartozik. A fennmaradó rendszerfüggetlen elem közül 39 db megfelelő, 27 db elavult, 36 db 

pedig gyenge-tűrhető avultsági minősítési osztályba tartozik.  

 

A Szolgáltató működtető eszközei, valamint a rendszerfüggetlen elemek saját és önkormányzati 

tulajdonban vannak. 

 

Hibaelhárítási és készenléti konkrét eszközökkel a Szolgáltató nem rendelkezik. A 

hibaelhárításokhoz és a készenléti időben történő feladatmegoldásokhoz a Víziközmű-

szolgáltató a saját működtető eszközeit használja. 

 

A beküldött adatokból megállapítható továbbá, hogy a biztonságos üzemeltetés fenntartásához 

elegendő számú készenléti és hibaelhárítási eszközzel és berendezéssel rendelkezik a 

Szolgáltató. 

 

A Szolgáltató részletes dokumentumban ismertette az üzemeltetés hatékonyságát és biztonságát 

szolgáló felügyeleti és folyamatirányító megoldásokat, valamint bemutatta a folyamatirányítási 

központokat, kiemelve a korábbi ellenőrzés óta végrehajtott változtatásokat. 

 

A Szolgáltató szolgáltatási területén három üzemigazgatóság került lehatárolásra területi, és 

azzal összefüggésben logisztikai alapon. A Gyáli üzemigazgatóságon működik a központi 

diszpécserszolgálat. A Szilas-menti üzemigazgatóság diszpécserszolgálata Kerepesen, a 

Dunavarsányi üzemigazgatóság diszpécserszolgálata pedig Dunavarsányban került 

kialakításra. A közérdekű üzemeltetői státusz minden településen megszűnt, a települések a 

három üzemigazgatósághoz vegyesen kerültek csatolásra. A központi, és az 

üzemigazgatóságok saját diszpécserszolgálatai folyamatosan felügyeletet biztosítanak a 

rendszereken. A teljes működési terület minden települése bevonásra került a távfelügyeleti 

rendszerbe. Minden településen, munkaidőn túli 0-24 órás készenléti szolgálat van kialakítva 

és fenntartva. 

 

A helyszíni szemle során működés közben került megtekintésre és bemutatásra a Gyáli 

üzemigazgatóság központi diszpécser szolgálata. A Szolgáltató részletesen bemutatta a 

diszpécserszolgálatot, a hibaelhárítás menetét, folyamatát. A gyáli központban 24 órás 

folyamatos diszpécser szolgálat van, 12 órás váltással, a hibaelhárítást pedig készenléti 

rendszerben valósítja meg. 
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A Szolgáltató bemutatta raktárait, térképen megjelölte azokat. A raktárak ellátása a központi 

logisztikai rendszeren (virtuális raktár) keresztül történik. A hibaelhárítás rendszerét úgy 

alakították ki, hogy minden üzemigazgatóság egy településén – Gyál, Dunavarsány, Kerepes – 

kihelyezett raktárkészletek vannak, amelyek a napi működésben és a hibaelhárításban felmerülő 

anyagigények kielégítésére a központi logisztikai rendszeren keresztül folyamatosan töltve 

vannak. 

 

A Hivatal köztisztviselői a helyszíni szemle során megtekintették a gyáli központi raktárat. A 

raktárban anyagféleségenként cikkszám szerint rendezve kerülnek elhelyezésre a felhasználásra 

váró anyagok. A hibaelhárításhoz felhasználandó csöveket az udvaron található fedett 

tárolóban, méret szerint csoportosítva tárolják. Az ivóvíz biztonsági mobil berendezések közül 

aggregátorok, lajtos kocsi, és egy kompresszor található a telephelyen. A szemle időpontjában 

három földmunkagép, darusbillenő autó és a hibaelhárításhoz használatos gépjárművek voltak 

még a telephelyen. A Hivatal köztisztviselői a raktár kialakítását és működését megfelelőnek 

találták. 

 

A helyszíni szemle során megtekintésre került szennyvíz ágazat vecsési eszközraktára, mely 

rendezett képet mutatott. Megtekintésre került továbbá a péceli szennyvíztisztító telep, valamint 

a Felsőpakonyi vízműtelep. Pécelen ellenőrzésre került a szennyvíztisztítás teljes tisztítási 

technológiai folyamatsora. A Felsőpakonyi vízműtelepen a Hivatal köztisztviselői 

megtekintették a víztermelő kutakat, a térszíni víztározó medencét és az üzemviteli épületet az 

ott elhelyezett vízkezelő berendezéssel. A Péceli szennyvíztisztító telep, valamint a 

Felsőpakonyi vízműtelep műszakilag megfelelő állapotban van, a telepek környezete rendezett, 

az alkalmazott tisztítási technológia, valamint az eszközök, berendezések műszaki állapota 

üzemeltetésre alkalmas, megfelelő állapotú. 

 

A Hivatal a műszaki eszközfelkészültség vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel. 

 

E tárgykörben a Szolgáltató nem tett észrevételt. 

 

 

13. Felhasználói egyenérték (FE) ellenőrzés:  
 

A korábbi átfogó ellenőrzés során feltárt hiányosságokat az akkori átfogó ellenőrzés keretében 

sikerült rendezni. A hiányosságok jelentős része abból fakadt, hogy a viszonylag gyorsan és 

nagy számban integrált települések anyagait nem tudta a Szolgáltató megfelelően feldolgozni, 

rendszerbe foglalni. 

 

A Szolgáltató megküldte a 2019. január 1-i állapotra vonatkozó felhasználói egyenértékeit 

tartalmazó táblázatát, amelyben szereplő „A”, „B” és „K” tényezők értékét a kitöltési útmutató 

szerint, helyesen adta meg. 

 

Az FE vizsgálata során a Víziközmű-szolgáltató által megküldött FE érték (184 758) 

összehasonlításra került a 2019. január 1. napján hatályos működési engedélyben szereplő FE 

értékkel (184 915), amiből megállapítható, hogy az eltérés, a változás mértéke, 0,09 %-os 

csökkenést mutat. Azonban, ha az FE-t víziközmű-rendszerenként részletesebben is 

megvizsgáljuk, megállapítható, hogy a K.klacháza-IV (11-10816-1-001-01-10) víziközmű-

rendszer esetben a változás mértéke meghaladja a 10%-ot (12,04%). 
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A Hivatal az érintett rendszer működési engedélyei tekintetében az eljárást a Vhr. 28. § 

b) pontjában foglaltak alapján hivatalból megindítja.  

 

A Szolgáltató a helyszíni szemle során bemutatta a 21861. számú vevő (KOBELL-KER Kft.) 

kvóta szerződését, melyben a telephely ivóvíz kvótája 0,5 m3/nap, a szennyvíz kvótája 0,5 

m3/nap és a tűzivíz kvótája 90 m3/óra. A fent bemutatott FE eltérés oka az volt, hogy a 

szerződés rögzítésekor az ivóvíz kvóta helyett a tűzivíz kvóta lett rögzítve. A Szolgáltató 

nyilatkozata alapján a nyilvántartás módosításra került. 

 

A Szolgáltató nyilatkozott arról is, hogy a felhasználói egyenérték nyilvántartásban rögzített 

adatokat folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja. 

 

A Hivatal a felhasználói egyenérték vizsgálata során jogszabálysértést nem tárt fel. 

 

E tárgykörben a Szolgáltató nem tett észrevételt. 

 

 

14. A jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése:  

 

A Hivatal a gördülő fejlesztési tervben (a továbbiakban: GFT) foglaltak végrehajtásának 

ellenőrzése során, a 2017-2031. évekre vonatkozó GFT felújítási és pótlási tervrészének I. 

ütemében (2017. év) foglaltak megvalósítását 1db, a megküldött adatok alapján kiválasztott 

víziközmű-rendszer vonatkozásában vizsgálta. 

 

A Kerepes-Kistarcsa-SZV megnevezésű, 22-34157-1-002-00-12 hivatali azonosítóval 

rendelkező víziközmű-rendszer tekintetében a 2017-2031. évekre vonatkozó GFT felújítási és 

pótlási tervrészét a Hivatal a VKEFFO_2016/6251-5 (2016) ügyiratszámú határozatával hagyta 

jóvá.  

 

A Szolgáltató a GFT felújítási és pótlási tervrészének I. ütemében az alábbi öt feladatot tüntette 

fel: 

1. ,, Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok - Házi szennyvízátemelők”; 

2. „A2 átemelő zsilipaknák, fogadóakna, daru, gépi rács, külső-belső gépészet felújítása”; 

3. „200 fm Ø 400 szennyvíz nyomócső építés A2 átemelőnél”; 

4. „3 db Átemelők irányítástechnikai korszerűsítés, - Fenyves, - Homokdülő, - Gyepiföldek”; 

5. „5 db Házi szennyvízátemelő elektromos energia ellátás, vezérlés és gépészet komplett 

csere 200.000.- Ft/db - Aradi u.”. 

 

Az átfogó ellenőrzés során beküldött dokumentáció valamint a Szolgáltató nyilatkozatai alapján 

megállapítható volt, hogy az 1. és 5. sorszámú feladatok a 2017. évben megvalósultak. 

 

A Szolgáltató a vizsgált időszakra vonatkozóan GFT módosítási kérelmet nyújtott be, amelyben 

a 2., 3. és 4. sorszámú feladatokat 2018. évre áthúzódó feladatokként jelölte meg. A módosított 

GFT-t a Hivatal a VKEFFO_2017/9995-3 (2017) ügyiratszámú határozatával jóváhagyta.  

 

A helyszíni szemlén a Hivatal a 2. sorszámú, „A2 átemelő zsilipaknák, fogadóakna, daru, gépi 

rács, külső-belső gépészet felújítása” tételt tekintette meg. A Szolgáltató a helyszínen 

bemutatatta a kiválasztott feladat dokumentációját, amely megfelel a Vhr. 90/G § (3) 
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bekezdésének. A bemutatott dokumentáció valamint a helyszíni szemrevételezés alapján 

megállapítható, hogy a feladat 2018. évben megvalósult. 

 

A 3. és 4. sorszámú feladatok tekintetében az ellenőrzés megállapította, hogy azok 2018. évben 

sem valósultak meg, azonban a Szolgáltató a jogszabályi követelményeknek eleget téve 2018-

ban is kérte a tárgyi tervrész módosítását. 

 

A Hivatal a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben foglaltak végrehajtásának vizsgálata 

során jogszabálysértést nem tárt fel. 

 

E tárgykörben a Szolgáltató nem tett észrevételt. 

 

*** 

 

Vksztv 40/B. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint „víziközmű-védelmi bírság szabható 

ki, ha a víziközmű-szolgáltató a kiszervezésre vonatkozó jogszabályi vagy a Hivatal 

határozatában foglalt előírást megsérti, […]”  

 

A Vksztv 2. számú mellékletének I.1. pont c) alpontja alapján „a kiszabható bírság összege a 

40/B. § (1) bekezdés b) pont bb)-bd) alpontja esetében legfeljebb 25 millió forint,[…]”  

 

A kiszervezés szabályainak megsértése súlyos jogszabálysértésnek minősül, azt a Vksztv. 40/B. 

§ (1) bekezdés b) pont bb) alpontja külön is nevesíti, emiatt indokolt a jogszerű állapot 

helyreállítására kötelezésen túlmenően bírság kiszabása. 

 

Enyhítő körülményként került figyelembe vételre, hogy a Szolgáltatóval szemben korábban 

nem került sor bírság kiszabására.  

 

A kiszervezések tekintetében súlyosító körülmény, hogy a jogsértő állapot már több éve fennáll, 

a kötelezettség a Szolgáltató előtt hosszú ideje ismert, e tekintetben lényeges jogszabály-

módosítás nem következett be, az egységes jogértelmezés már évek óta kialakult és 

megszilárdult.  

 

Figyelembe vételre került továbbá az érintett kiszervezett tevékenységek száma is. 

 

Mindezekre tekintettel a Hivatal a bírság mértékét összesen 1.200.000,- Ft-ban, azaz 

egymillió-kettőszázezer forintban határozta meg. 

 

*** 

 

 

A határozat a hivatkozott jogszabályokon és az Ákr. 80. § (1) bekezdésén, valamint a 81. § (1) 

bekezdésének rendelkezésein alapul. Az eljárási költségről az Ákr. 129. § alapján rendelkezett 

a Hivatal. A végrehajthatóságról és a bírságokról az Ákr. 132. §, a 131. § (2) bekezdés, a 

bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 174. § c) pont, 

valamint az Ákr. 77. § alapján adott tájékoztatást a Hivatal.  

 

Az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) és d) pontja a Hivatal 

döntésével szemben kizárja a fellebbezést, az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése alapján a 

jelen döntés ellen közigazgatási per indítható.  
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A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 

évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (11) bekezdése állapítja meg, figyelemmel a Kp. 12. 

§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. 

§ (1) bekezdése határozza meg. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 

81. § (1) bekezdése és a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adta meg. A közigazgatási perben 

hozható döntésekről a Hivatal a Vksztv. 4. § (1) bekezdés, valamint a Kp. 89. § alapján adott 

tájékoztatást. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és 

az illetékfeljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése 

és a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.  

Jelen határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés napján 

véglegessé válik. A véglegessé vált, véglegesítő záradékkal ellátott határozatot a Vksztv. 3. § 

(7) bekezdése alapján a Hivatal a honlapján közhírré teszi. 

  

A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 

2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH tv.) 3. § (2) bekezdés e) pontja, továbbá a 

Vksztv. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés 

b) pontja és 1. § (3) bekezdés b) pontja, illetve a MEKH tv. 1. §-a határozza meg. Az eljárás 

speciális szabályait a Vksztv. tartalmazza. 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint 

 

 

dr. Dorkota Lajos 

elnök 

nevében és megbízásából: 

 

 

dr. Szalóki Szilvia 

közszolgáltatásokért felelős elnökhelyettes 

 

 

 

A határozat 2020. január 3. napján véglegessé vált. 

 

 

 
A döntésről értesül: 

 

1. Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.  (elektronikus úton) 

2. Hivatal, irattár     (elektronikusan) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Gyál parképítés” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megkezdésére 

 
 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 90/2020.(IV.25.) sz határozatában kiválasztotta a Bord Építész 
Stúdió Kft.-t a Bartók Béla Általános Iskola melletti park, valamint a 91/2020.(IV.25.) sz. határozatában 
kiválasztotta a Vár-Kert Műszaki Tervezési Kft.-t a Víztorony park (továbbiakban együttesen: 2 park) 
koncepcióterveinek elfogadása után a kivitelezési tervdokumentációk elkészítésére, mely befejeződött. 
 
A projektek megvalósításának következő lépése a kivitelezést végző cégek kiválasztása, melyre a közbeszerzési 
törvény alapján egy nyílt közbeszerzési eljárás keretében van lehetőség. 
 
Jelen közbeszerzés megindításának feltétele az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása. A mellékelt 
dokumentumtervezetekben szereplő dátumok a felhívás kiküldésének napjával automatikusan aktualizálandók, 
azonban ez a közbeszerzés lényegi információit nem érinti. 
 
Kérem a tisztelt Bizottságot, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a „Gyál parképítés” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, szerződéstervezetét, 
továbbá megteszi a szükséges intézkedéseket a közbeszerzési eljárás megindítása és eredményes 
lefolytatása érdekében. 

2. a Bíráló Bizottságba az alábbi eseti tagokat jelöli: a közbeszerzést lebonyolító dr. Dóka Zsolt. 
3. nyílt eljárást alkalmaz, aminek értelmében a pályázat benyújtására bármely alkalmas szervezet 

jelentkezhet. 
4. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Munkacsoport 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Bán László 
 

Gyál, 2021. október 13. 
 

 
Rozgonyi Erik 

címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
          Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet:  Alánlattételi felhívás, szerződés tervezete 
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I.1) Név és címek

www.gyal.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.gyal.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 26347989Fax:+36 302010302Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.gyal.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.gyal.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 29340028Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATAAjánlatkérő 
neve:

Gyál parképítésKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont 
Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás - 
EKR001326112021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15730370213

Kőrösi Út 112-114.

Gyál HU120 2360

Rozgonyi Erik

jegyzo@gyal.hu +36 29540937

DR. DÓKA ZSOLT ÜGYVÉD, FAKSZ 55950802233

Széchenyi István Tér 35. I. em. 6.

Szentendre HU120 2000

Dóka Zsolt

drdokazsolt@drdoka.hu



EKR001326112021II.1) Meghatározás

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001326112021/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001326112021/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (1 - Víztorony park)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Gyál víztorony park építés 12 000 m2 alapterületen. 
További részletek a közbeszerzési műszaki dokumentumokban.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Víztorony parkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.1) Meghatározás

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001326112021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Gyál parképítés

Építési beruházás

1. rész: Víztorony park építés 
2. rész: Bartók park építés 
tárgyú építés-szerelés kivitelezési vállalkozási szerződés

Gyál 
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II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

Igen

Igen

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata 
hónapokban megadva, 0-24 hónap között értékelve

10

Jótállás időtartama, 24-60 hónap között értékelve 10

Szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem) 10

Nem

Igen

240

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP pályázat, pontos azonosító még nem ismert
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II.2) A közbeszerzés ismertetése (2 - Bartók park)

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Gyál Bartók park építés 19 000 m2 alapterületen. 
További részletek a közbeszerzési műszaki dokumentumokban.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU120 Pest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Bartók parkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Gyál

Igen

Igen

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata 
hónapokban megadva, 0-24 hónap között értékelve

10

Jótállás időtartama, 24-60 hónap között értékelve 10

Szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem) 10

Nem

Igen

240

Nem
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III.1) Részvételi feltételek

M/1.jelentkező csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja, (2a) bekezdés a) pontja, 22. § (3), (4), (5) bek., 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmatlan a jelentkező, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti 
évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) az általános forgalmi adó 
nélkül számított teljes árbevétele összesen nem érte el az 1. rész esetén a 300 000 000 Ft-ot, a 2. rész esetén a 600 000 000 Ft-ot.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal 
lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló jelentkezői nyilatkozat, attól függően, 
hogy jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A  321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 19. § (3), (6), (7) bekezdés alkalmazandó. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Magyarországon letelepedett jelentkező esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs 
szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; 
nem Magyarországon letelepedett jelentkező esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti 
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Jelentkező legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett 
jelentkező legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdés szerint.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

Nem

Nem

Nem

Nem
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

A közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezetben foglaltak szerint.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Nem megengedett.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)–(2) 
bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint. A 2007. évi CXXVII. törvény és a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 30, 32. § is irányadó. A Kbt. 135. § (1), (6), (7) bekezdései is irányadók. A megrendelő által igazolt 15, 40, 60, 80, 90, 100 %-
os kivitelezési készültség elérését követően 1-1 darab rész számla nyújtható be, az árazott költségvetés alapján, az adott műszaki 
tartalomhoz kapcsolódó értékben. A nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű a tartalékkeret. A jelen közbeszerzés 
ellenszolgáltatását ajánlatkérő később benyújtandó TOP-os pályázatból finanszírozza. A tartalékkeret és ÁFA nélkül számított 
vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetősége biztosított

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás, teljesítési biztosíték, jótállási biztosíték. 

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Az eljárásban alkalmatlan a jelentkező, ha 
M/1 nem rendelkezik a jelen részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett, az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen 1. rész: legalább 9000 m2, 2. rész: legalább 14 000 m2 parképítési 
referenciával;  
M/2 a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik legalább 1 fő 
kertészmérnök szakemberrel. 
Egy fő szakember megjelölése elegendő mindkét rész megajánlása esetén is. Több szakember azonos rész tekintetében nem jelölhető 
meg. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

23. §, 24. § szerinti dokumentumokat olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, az 
igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét, címét, a referencia 
munkát teljesítő(k) nevét, címét, közös teljesítés esetén a teljesítés százalékos arányát, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a 
teljesítés kezdő és befejező dátumát (év, hó, nap részletességgel), a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Minősített ajánlattevők (jelentkező) tekintetében a 321/2015 (X.30) Korm. 
rendelet 24. § (1) bekezdése szerint jár el Ajánlatkérő. 
M/2. jelentkező csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a megjelölt szakember kertészmérnök 
diplomáját, továbbá a szakember önéletrajzát általa aláírva, benne a kertészmérnök diploma megszerzésének napra pontos időpontját, 
továbbá be kell mutatni továbbá a felhívás II.2.5) pontja szerinti értékelési szempont szerinti megajánlás alátámasztásához a 
szakember parképítési tapasztalatát [megjelölve: a projekt neve, a megrendelő neve, címe, a szakember által végzett feladat 
megnevezése, a szakember feladat ellátásának kezdő és befejező időpontja legalább év, hó pontossággal]. Csatolni kell továbbá a 
szakember tárgyi munkára rendelkezésre állási nyilatkozatát a szakember által aláírva, az önéletrajzában, vagy külön 
dokumentumban. Minősített ajánlattevő (jelentkező) tekintetében a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése szerint jár el 
Ajánlatkérő.

Nem

Nem

Nem

Igen
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IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

2021.11.30Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1) Meghatározás

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Gyorsított eljárás

IgenTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

2021.11.17 12:00

HU
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VI.1-3) Kiegészítő információk

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

100-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani - függetlenül attól, hogy még nem került sor a támogatás 
pályázati felhívásának megjelenésére - és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb 
összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

IgenAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés szerint.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)60vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

2021.11.17 14:00

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet hatályos 
rendelkezései szerint

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Ár fordított arányosítás, jótállás, szakember tapasztalat egyenes arányosítás, szelektív hulladékgyűjtés igen válasz 100 pont, nem 
válasz 0 pont.
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

(Az EKR a közzétételre kerülő hirdetmény VI.3.12. További információk pontjában automatikusan megjeleníti a részvételi 
jelentkezések bontási időpontjaként a részvételi felhívás IV.2.6. pontjában szereplő időpontot.)

1.        Az eljárás első, részvételi szakaszában a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot, így a részvételi jelentkezésben nem 
szerepelhet ajánlati ár és egyéb értékelési szempont szerinti megajánlás, ezen feltétel be nem tartása a részvételi jelentkezés 
érvénytelenséget eredményezi.  
2.        Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az első körös írásbeli ajánlatok bekérését, benyújtását és bírálatát követően 
ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal a műszaki tartalomról és a szerződés feltételeiről, majd végső, ajánlati kötöttséggel 
terhelt ajánlatot kér. 
3.        Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében 
megjelölte.  
4.        Amennyiben jelentkező papíralapú, cégszerűen aláírt dokumentum egyszerű másolatát nyújtja be az eljárás során, köteles az 
EKR-be feltölteni a nyilatkozatot tevő képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, illetőleg kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett 
aláírásmintáját is. 
5.        Közös jelentkezés esetén a jelentkezésben csatolni kell a közös jelentkezési megállapodást, amely tartalmazza a Kbt. 35. § (2a) 
bekezdése szerinti meghatalmazást.  
6.        A kapacitásnyújtó szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak 
tartalmaznia kell meghatalmazást arra, hogy jelentkező/ajánlattevő a szervezet nevében az EKR-ben eljárhat.  
7.        Jelentkező köteles nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban vele szemben változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, köteles 
feltölteni a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.  
8.        Ajánlatkérő a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit, és ennek 
igazolását, a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi feltétel vonatkozásában szigorúbban határozta meg.  
9.        A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fő finanszírozási és fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok 
részét képező szerződéstervezet tartalmazza.  
10.        Az eljárásban ajánlatkérői oldalon részt vevő FAKSZ: dr. Dóka Zsolt (00271).  
11.        Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.  
12.        Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló, sem közös 
ajánlattevők számára.  
13.        Tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendeletben 
meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra.  
14.        A Vállalkozó a szerződéshez annak aláírásakor csatolja és a kivitelezés végét követő 24. hónap lejártáig fenntartja az építés-
szerelés kivitelezési munkákra vonatkozó, 1. rész: legalább 50 000 000 Ft/biztosítási időszak és legalább 25 000 000 Ft/kár, 2. rész: 
legalább 100 000 000 Ft/biztosítási időszak és legalább 50 000 000 Ft/kár kifizetési limitösszegig terjedő, az alvállalkozói 
tevékenységre is kiterjedő C.A.R. típusú építés-szerelési kivitelezési összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítását. Az érvényes 
felelősségbiztosítási szerződés, vagy kötvény bemutatásának elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének 
minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került – a második legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.  
15.        A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással korábban nem szereplő 
gazdasági szereplő kerül bevonásra az eljárásba és ezen gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, 
Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.  
16.        Az EKR-ben csatolandó dokumentumok kért formátuma PDF, vagy JPG.  
17.        Csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. 
18. Ha a közbeszerzési dokumentumokban nincs meghatározva, hogy az adott feltétel a közbeszerzés melyik részére vonatkozik úgy 
az a közbeszerzés mindkét részére irányadó. 
19. A hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás jogalapja a Kbt. 114. § (5) bekezdés.

VI.3.9) További információk:

NemAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

NemAjánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
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II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001326112021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

I.1) Név és címek

www.gyal.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.gyal.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 26347989Fax:+36 302010302Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.gyal.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.gyal.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 29340028Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15730370213

Kőrösi Út 112-114.

Gyál HU120 2360

Rozgonyi Erik

jegyzo@gyal.hu +36 29540937

DR. DÓKA ZSOLT ÜGYVÉD, FAKSZ 55950802233

Széchenyi István Tér 35. I. em. 6.

Szentendre HU120 2000

Dóka Zsolt

drdokazsolt@drdoka.hu

Gyál parképítés

Építési beruházás

1. rész: Víztorony park építés 
2. rész: Bartók park építés 
tárgyú építés-szerelés kivitelezési vállalkozási szerződés
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III.1) Tárgyalásra vonatkozó információk

III.1.2) Az első tárgyalás időpontja:

III.1.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

III.1) Tárgyalásra vonatkozó információk

III. szakasz: Eljárás

II.2) Meghatározás (2 - Bartók park)

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Bartók parkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2) Meghatározás (1 - Víztorony park)

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Víztorony parkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus 
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
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IV.2) További információk
IV.2) További információk

IV.1) Ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

IV.1) Az ajánlati biztosíték

IV. szakasz: Kiegészítő információk

III.2) Adminisztratív információk

óra/percDátum, helyi idő:

III.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

III.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

III.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

óra/percDátum, helyi idő:

III.2.2) Ajánlatok benyújtásának határideje

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

III.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

III.2) Adminisztratív információk

III.1.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:

HU

Nem
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
egyrészről a 
Gyál Város Önkormányzata 
Székhely/ postai cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Telefon: 29/540-932 
E-mail: gyalph@gyal.hu  
Fax: 29/340-028 
Képviseli: Pápai Mihály polgármester 
Adószám: 15730370-2-13 
KSH statisztikai számjel: 15730370-8411-321-13 
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 730370 
Pénzforgalmi számlaszám: …   
a továbbiakban "Megrendelő" másrészről a 
 
cégnév:  
Székhely:  
Képviseli:  
Cégjegyzékszám:  
Nyilvántartó cégbíróság:  
Adószám:  
Pénzforgalmi számlaszám:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: … 
a továbbiakban "Vállalkozó" 
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: "Felek"; külön-külön: "Fél") között az alulírott napon 
és helyen az alábbi tartalommal. 
 
1./  PREAMBULUM 
 
Felek a jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján 
lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján kötik.  
 
2./  SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI 
 
A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
"Kbt.") szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: "Közbeszerzési eljárás") folytatott le a kivitelezést végző 
kiválasztása tárgyában. 
A Megrendelő a Közbeszerzési eljárás eredményét kihirdette azzal, hogy a Közbeszerzési eljárás nyertese a 
Vállalkozó, ezért a Felek a törvényes határidőn belül vállalkozási szerződést kötnek. 
Jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges 
valamennyi hatósági engedéllyel és képesítéssel (így különösen, de nem kizárólagosan a tevékenységi kör 
gyakorlásához szükséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vállalkozó ezen 
kijelentése megalapozottságáért feltétel nélküli jogszavatosságot vállal. 
Jelen szerződés aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés megkötésére jogosult. A Megrendelő ezen 
kijelentése megalapozottságáért feltétel nélküli jogszavatosságot vállal. 
 
3./ SZERZŐDÉS TÁRGYA 
3.1. A Megrendelő jelen szerződés 1. pontjára figyelemmel megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja  
Gyál 
1. rész: Víztorony park építés 
2. rész: Bartók park építés 
építés kivitelezése elvégzését. 
A kivitelezési munkák részletes műszaki tartalmát jelen szerződés mellékletét képező, közbeszerzési ajánlati 
felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok, köztük a tervdokumentáció, az eljárás során keletkezett 
kiegészítő tájékoztatások (a továbbiakban együtt: "Közbeszerzési dokumentáció") továbbá  a Vállalkozó ajánlata, 
különösen annak árazott költségvetése rögzítik.  

mailto:gyalph@gyal.hu
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3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal jelen szerződés tárgya szerinti munkák kiváló minőségben, jogszerű és 
rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, a Közbeszerzési dokumentációban rögzítetteknek maradéktalanul 
megfelelően és szerződésszerűen (a továbbiakban együtt: "szerződésszerű") történő megvalósítására.  
3.3. A Megrendelő kötelezettséget vállal a Vállalkozó által elvégzett jelen szerződésnek megfelelő szolgáltatás 
átvételére, és a vállalkozói díj jelen szerződés szerinti kifizetésére. 
 
4./ A KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOK MEGISMERÉSE, A FELEK NYILATKOZATAI 
4.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés mellékletét képező, digitális formában rendelkezésre bocsátott 
tervdokumentációt, valamint a Megrendelő által átadott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját 
felelősségére a Közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt 
tényeket, előírásokat megismerte, a megvalósítási lehetőségeket ellenőrizte. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 
Megrendelő által át nem adott, de a kivitelezési munka szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további 
dokumentumok, információk megadását a Megrendelőtől a Közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai 
szerint kiegészítő tájékoztatás keretében megkérte, a kért dokumentumokat, információkat a Megrendelőtől 
megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellenőrizte. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az általa megtett 
észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendelőtől a választ megkapta, és azt az ajánlattételi dokumentációban 
foglaltak szerint elfogadta. Vállalkozó a szerződés aláírásával elfogadja, hogy a kiadott tervek a kivitelezésre 
alkalmasak, teljes körűek. 
4.2. A jelen szerződés 4.1. pontjára tekintettel a Megrendelő a kiviteli tervdokumentáció és egyéb dokumentumok 
esetleges hiányai miatt a Vállalkozóval szemben nem tartozik felelősséggel. 
4.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozása tárgyát képező helyszínt, épületeket, épületrészeket megtekintette 
és a kivitelezés megvalósítására alkalmasnak találta. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a kivitelezési munkája 
eredményeként létrehozott, kialakított, átalakított épületek, épületrészek rendeltetésszerű használatra alkalmasak 
lesznek.  
4.4. A Felek rögzítik, hogy a kivitelezési munkák nem akadályozhatják a Megrendelő egyéb területeinek, 
épületeinek és létesítményeinek zavartalan működését. 
 
5./ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
Szerződéses kötelezettsége körében a Vállalkozó vállalja, hogy: 
5.1. a kivitelezés során végzett munkákra vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi és hatósági (így különösen, de 
nem kizárólagosan az építéshatósági, munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és 
tűzvédelmi), valamint Megrendelő működését rögzítő előírásokat maradéktalanul betartja, és az általa igénybevett 
közreműködőkkel (alvállalkozókkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó 
a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal; 
5.2. jelen szerződés teljesítése során felmerülő költségeit (különösen, de nem kizárólagosan anyagok, alkatrészek, 
berendezések, technológiák, az eredmény elérése érdekében tett szükséges egyéb ráfordítások) teljes körűen saját 
maga előlegezi és viseli, felelősséget vállal a munka gazdaságos és gyors befejezéséért; 
5.3. a kivitelezés során csak a hatályos jogszabályokban és szabványokban előírt minősítéssel rendelkező, új 
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technológiákat használ fel. Ennek teljesítéséért a Vállalkozó feltétlen és 
korlátlan szavatosságot vállal; 
5.4. ha a kiviteli tervdokumentációban kiírt anyagokat – az időben való megrendelés igazolása mellett – a 
szükséges határidőben nem tudja beszerezni, azokat a Megrendelő előzetes, kifejezett, írásos hozzájárulása után 
időben beszerezhető, azonos, vagy Megrendelő számára kedvezőbb műszaki paraméterű és használati értékű más 
anyaggal helyettesíti. A Vállalkozó az anyagváltozás miatti többletköltséget a Megrendelőre nem háríthatja át. A 
Vállalkozó ebben az esetben is csak új anyagokat és berendezéseket építhet be; 
5.5. a munkaterületet saját költségén a kivitelezés teljes időtartamára a járókelők biztonságos távoltartására 
alkalmas módon körülkeríti, folyamatos őrzését biztosítja, az építési terület megfelelő tisztántartásáról, a por- és 
zajterhelés minimalizálásáról gondoskodik, a dolgozók higiéniai követelményeinek ellátását biztosítja. Ennek be 
nem tartásából eredő akár a Megrendelőnél, akár a Vállalkozónál, akár harmadik személynél felmerülő károkat a 
Megrendelőre nem háríthatja át, az ebből eredő károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal; Az 
épületben kizárólag munkavégzés céljából tartózkodhatnak a Vállalkozó munkavállalói.  
Vállalkozó az alábbiakat is vállalja:  
- A beépítésre kerülő anyagok helyszíni készletezésének minimalizálása 
- Az igénybe venni kívánt utak használatának engedélyeztetése 
- Közterületek igénybevételének engedélyeztetése használati díjának megfizetése 
- A munkakezdés előtti állapotrögzítést dokumentálni kell. 
5.6. a munkavégzés során fokozott figyelmet fordít a személyek testi épségére, a megfelelő védőtávolságok 
betartására és betartatására (anyagtárolás, közlekedési útvonalak stb.); folyamatosan gondoskodik a munkaterület 
zártságáról. Ezek elmaradása esetén a műszaki ellenőrnek jogában áll a hiányosság megszüntetéséig az építkezést 
leállítani. Az így kieső idő az építkezés határidőit nem befolyásolhatja; 
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A Vállalkozó által késztett pénzügyi és műszaki ütemterv a jelen szerződés melléklete.  
Amennyiben az ütemterv módosítása szükséges, azt legalább egy héttel korábban köteles Vállalkozó kooperációs 
egyeztetésen jelezni. 
A kivitelezési teljesítési határidőt megelőzően Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését 
lehetővé tenni 
5.7. az 5.6. pont alapján kieső idő az építkezés határidőit nem befolyásolhatja; 
5.8. a kivitelezés megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésének megfelelő kb. 1m2  
méretű építési táblát helyez el, és azon a hivatkozott jogszabályban meghatározott adatokat feltünteti. Ennek be 
nem tartásából eredő károkat a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan 
felelősséget vállal; 
5.9. a kivitelezést érintően a Megrendelőt terhelő tájékoztatási kötelezettségek teljesítése során a Megrendelővel 
együttműködik; 
5.10. a kivitelezés teljes időtartama alatt felvonulási (ideiglenes) energiát és a közműcsatlakozásokat és azok 
mérőit biztosítja: az ideiglenes energia szükség szerinti kiépítése és szükség szerinti elbontása és a fogyasztás díja 
a Vállalkozót terheli. Vállalkozó a fogyasztás ellenértékét megfizeti Megrendelőnek, illetőleg a szolgáltatónak.  
5.11. a kivitelezés során keletkező mindennemű hulladékot a munkaterületről, saját költségen elszállítja vagy 
elszállíttatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációját a hatályos jogszabályi rendelkezések és 
hatósági előírások szerint elvégzi. Ezek be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó a Megrendelőre nem 
háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal; 
5.12. az eltakarásra kerülő munkákról a Megrendelőt előzetesen, az eltakarás előtt legalább három munkanappal 
értesíti; 
5.13. a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti, amely a kivitelezés eredményességét vagy 
kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy akadályozza; értve ezen a különböző hatósági előírások, 
szabványok szerződés teljesítése során történő megváltozását is. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a 
Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal; 
5.14. a kivitelezés befejeztével a munkavégzéshez igénybe vett, a Vállalkozó által a jelen szerződés keretében 
épített és átalakított épületeken kívüli területeket, létesítményeket a munkaterület átvétele előtti állapotnak 
megfelelően helyreállítja, így különösen, de nem kizárólagosan elvégzi az utak, járdák, parkok, parkolók, 
közművek és növényzet eredeti állapotának helyreállítását; 
5.15. a kivitelezés teljesítése során felmerülő, külső, elháríthatatlan okból előre nem látható, így a Közbeszerzési 
eljárás során nem jelzett, a tervdokumentációtól való eltérési igény(eke)t a Megrendelő kapcsolattartójának és 
műszaki ellenőrének egyidejűleg egy munkanapon belül jelzi, és az ilyen munkákat Megrendelő előzetes, írásos 
jóváhagyása és szükség szerint írásbeli szerződés módosítás nélkül el nem végezheti; 
5.16. a kivitelezés során jogszabály és jelen szerződés szerint építési naplót vezet; 
5.17. Az építési napló vezetésével kapcsolatos valamennyi, rá vonatkozó költséget a Vállalkozó viseli.  
5.18. a kivitelezés során végzett munkák ellenőrzését a Megrendelő kapcsolattartója illetve műszaki ellenőre 
részére bármikor, előzetes értesítés nélkül munkaidőben biztosítja; 
5.19. Megrendelővel együttműködik a hatályos jogszabályok által előírt megfelelő ellenőrzés, nyomon követés, 
jelentéskészítések érdekében; 
5.20. a Megrendelő képviselője és műszaki ellenőre számára a munkaterületre történő belépéshez munkavédelmi 
eszközt biztosít; 
5.21. a beépítésre kerülő építőanyagokat, berendezéseket a Megrendelő műszaki ellenőre és kapcsolattartója, 
valamint a tervező részére a beépítést megelőzően ésszerű időben  bemutatni. A Vállalkozó köteles a megrendelést 
Megrendelővel írásban jóváhagyatni. A bemutatás és a jóváhagyás elmaradása esetén a Megrendelő jogosult 
szerződésellenes teljesítést megállapítani, az átvételt megtagadni, továbbá Vállalkozó költségén történő 
visszabontást és újra építést követelni;  
5.22. Vállalkozó a helyszíni kivitelezési munkái végzéséhez szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói 
és egyéb engedélyeket, hozzájárulásokat, egyéb nyilatkozatokat beszerzi és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
33. § (1) és (3) bekezdése szerint az építési munkaterület átadás-átvétele során Megrendelő rendelkezésére 
bocsátja, valamint az ezzel kapcsolatos költségeket viseli. 
 
5.23. A Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy a kivitelezés végzése során a kivitelezés 
végzésével közvetlen összefüggésben bekövetkező esetleges káreseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendelő 
felé, és a káresemény következtében a kivitelezéssel érintett épületek, épületrészek vagy azok berendezései, 
területe – ide értve a telekhatárokon kívül eső létesítményeket is – tekintetében felmerülő, károkat a Megrendelő 
részére haladéktalanul megtéríti. A Vállalkozó kártérítési felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy a kár 
bekövetkeztéért ő vagy alkalmazottja, a kivitelezés lebonyolításához igénybe vett közreműködője, vagy 
alvállalkozója felelős. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani 
és az átvételt megtagadni; 
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5.24. A Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy amennyiben a kivitelezés végzésével 
kapcsolatos olyan káresemény miatt, amelyért Vállalkozó felelős, harmadik személy a Megrendelővel szemben 
kártérítési vagy bármilyen más igényt támaszt, úgy valamennyi ilyen kár vagy egyéb igény alól maradéktalanul 
mentesíti, kártalanítja a Megrendelőt. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést 
megállapítani és az átvételt megtagadni. 
Szerződéses kötelezettsége körében a Megrendelő vállalja, hogy: 
5.25. Megrendelő szerződés hatályba lépése után 5 napon belül biztosítja a munkaterületet. A Felek a 
munkaterület átadása-átvételét és megfelelőségét jegyzőkönyvben rögzítik, és aláírásukkal igazolják. A 
munkaterület megfelelőségének jegyzőkönyvben történő rögzítése után a Vállalkozó a munkaterületre 
vonatkozóan kifogást nem emelhet, azt szerződésszegése hivatkozási alapjaként nem hozhatja fel; 
5.26. a Vállalkozó részére térítésmentesen biztosítja a felvonulási területeket az organizációs terv szerint 
használható területeken, valamint térítés ellenében, a tényleges fogyasztás, mérők által rögzített ellenértékének 
megfizetése mellett a víz és energiavételezési lehetőséget; 
5.27. A Megrendelő kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre, valamint a tervező útján a munkát és a 
felhasználásra kerülő anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket bármikor ellenőrizheti, beépítésre kerülő anyag 
esetén beépítés előtt köteles ellenőrizni. A Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítéstől számított két munkanapon 
belül köteles az ellenőrzést elvégezni, és annak eredményéről tájékoztatni a Vállalkozót. Amennyiben Megrendelő 
az írásbeli értesítéstől számított két munkanapon belül az ellenőrzést nem végzi el, úgy Vállalkozó azt megrendelő 
beleegyezéseként értelmezi, kívéve, ha a Megrendelő egyéb irányú elfoglaltságára való hivatkozással 
Vállalkozóval egy közös időpontban meg nem állapodik, mely nem lehet 5 munkanapnál későbbi mint Vállakozó 
írásbeli értesítése megküldésének napja.  
 
6./ TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE 
Jelen szerződés: 

- teljesítésének helye: Gyál 
- teljesítésének véghatárideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 240. nap 

A kivitelezési készültséget a műszaki ellenőr igazolja az árazott költségvetés alapján. 
Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el, ha olyan okból, amelyért felelős, nem tartja be a véghatáridőt. 
A véghatáridő kötbérterhes. A szerződésszerű teljesítésnek a jelen szerződés szerinti kivitelezési munkák hiány- 
és hibamentes, a teljesítési véghatáridőig megkezdett és a megkezdést követő 30 napon belül befejezett, 
eredményesen lezárt műszaki átadás-átvétele minősül.   
 
7./ VÁLLALKOZÁSI DÍJ 
A Felek jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg. A vállalkozói díj:  
1. rész: tartalékkeret nélkül nettó … HUF + ÁFA.  
2. rész: tartalékkeret nélkül nettó … HUF + ÁFA.  
Tartalékkeret: a nettó vállalkozási díj 5%-a + ÁFA. 
 A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben végleges vállalkozási díjat, mint átalányárat határoz meg, azt a 
szerződéskötéshez és a vállalkozási díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény 
figyelembevételével, az építési helyszín ismeretében állapította meg. 
A vállalkozási díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építéssel kapcsolatos 
valamennyi költségét (különösen, de nem kizárólagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések és technológiák, 
munkadíjak, közterület-használati díjak, valamint az eredmény elérése érdekében tett szükséges egyéb 
ráfordítások) és tisztes hasznát is. 
A Vállalkozó a vállalkozási díjért mindazokat a feladatokat köteles elvégezni, amelyek a szerződésszerű 
teljesítéshez, a rendeltetésszerű használathoz szükségesek. A vállalkozási díj csak Megrendelő által hatályos 
jogszabályok alapján előzetesen, írásban megrendelt, előre nem látható többletmunkák, és pótmunkák elvégzésére 
hivatkozással, a felek erre vonatkozó előzetes, írásos megállapodásának megfelelően módosítható, ezen kívül a 
vállalkozási díj sem ár- sem árfolyamváltozással, sem egyéb indokkal nem módosítható. 
 
8./ VÁLLALKOZÓI DÍJ KIFIZETÉSE 
8.1. Vállalkozó a szerződés tartalékkeret és ÁFA nélküli ellenszolgáltatása 5%-ánál nem magasabb összegű 
előleget igényel: igen/nem (a megfelelő rész aláhúzandó). Az előleg kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez 
használható fel, különösen építőanyag vásárlásra, és a teljesítés megkezdésének egyéb költségeire.  
Az előleg felhasználásával vállalkozó a részszámlákban arányosan köteles elszámolni Megrendelő felé.  
 
8.2. A teljesítés során (az esetlegesen igényelt előlegen kívül) legfeljebb 5 db részszámla  és a végszámla nyújtható 
be. A részszámlák benyújtása esedékességét a pénzügyi- és műszaki ütemterv tartalmazza.  
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Számla a megrendelő által igazolt rész-, vagy végteljesítés esetén nyújtható be, 2 példányban, 15, 40, 60, 80, 90, 
100%-os műszaki készültség elérését követően, az árazott költségvetés alapján az adott műszaki tartalomhoz 
kapcsolódó értékben nyújtható be.   
 
Mind a részszámlák, mind a végszámla esetében csak a műszaki ellenőr által igazolt kivitelezői teljesítmény 
ellenértéke számlázható.  
A részszámla és a végszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti 
teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla és a végszámla szerinti nettó 
ellenszolgáltatás a szerződés addig megvalósult értékét, (az addig 100%-ban teljesített munka) nem haladhatja 
meg. 
8.3. A számla összegét a Megrendelő kapcsolattartója és műszaki ellenőre által együttesen megtett 
teljesítésigazolás alapján, cégszerűen kiállított és aláírt számla ellenében, a Kbt. előírásai szerint Vállalkozó … 
(Kitöltendő) sz. pénzintézeti számlájára való átutalással egyenlíti ki a számla Megrendelő általi kézhezvételének 
napját követő 30 napon belül, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez 
alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
32/A. § szerint. A 2007. évi CXXVII. törvény és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30, 32. § is irányadó. A Kbt. 
135. § (1), (6), (7) bekezdései is irányadók. A jelen szerződés ellenszolgáltatását Megrendelő később 
benyújtandó TOP-os pályázatból finanszírozza.  
8.4. A Vállalkozó a részszámlát és a végszámlát (a továbbiakban együtt: "számla")  2  példányban a Megrendelő 
névére és címére állítja ki. A számlának tartalmaznia kell a munka megnevezését, a Megrendelő kapcsolattartója 
és a műszaki ellenőre teljesítésigazolását. A számla kötelező melléklete az ajánlat részletes, árazott 
költségvetéséhez igazodó leírása a számlázott műszaki teljesítménynek. 
8.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlái meg kell hogy feleljenek a hatályos jogszabályoknak. 
8.6.  
- Megrendelő az 1. rész tekintetében nyilatkozik arról, hogy az adott munka nem fordított ÁFÁ-s.  
- Megrendelő a 2. rész tekintetében nyilatkozik arról, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az általános forgalmi adót a 
Megrendelő fizeti. Vállalkozó a kiállított számlán áthárított áfát nem tüntethet fel, továbbá az Áfa 
tv. 169. § szerint köteles feltüntetni a Megrendelő adószámát, valamint – jogszabályi hivatkozás 
vagy bármely más, egyértelmű utalás használatával – megjelölni, hogy adófizetésre a szolgáltatás 
igénybevevője, a Megrendelő köteles. 
8.7. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatra 
jogosult. 
8.8 A Vállalkozó a Megrendelő írásos beleegyezése nélkül pénzügyi kötelezettség vállalására nem jogosult, az 
ennek ellenére történt kötelezettség vállalásért a Megrendelő nem tartozik helytállni. 
 
9./ ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 
9.1. A Vállalkozó alvállalkozót az ajánlatban megjelöltek és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint vehet 
igénybe. Alvállalkozó az ajánlatban megjelöltek és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint működhet közre.  
9.2. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges 
körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része, az ajánlatban rögzített alvállalkozóval nem lenne teljesíthető, 
a Megrendelő írásban más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a 
közbeszerzés szabályokban foglaltaknak. 
 
10./A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
Többletköltségek felszámítására kizárólag jelen szerződés írásbeli módosítása alapján kerülhet sor. 
 
11./ TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 
11.1. A kivitelezés megkezdésének időpontja szerződés hatályba lépése után 5 napon belül 
11.2. Részteljesítés 
Részteljesítésre a  pénzügyi-műszaki ütemtervben rögzítettek szerint kerülhet sor. A részteljesítés szerződésszerű 
teljesítésének számít, ha a Megrendelő kapcsolattartója és műszaki ellenőre és a Vállalkozó a részteljesítéssel 
érintett munkarészeket közösen megtekinti, és a Megrendelő kapcsolattartója és a műszaki ellenőre 
teljesítésigazolása alapján részteljesítés megtörténtét írásban igazolja. 
11.3. A Vállalkozó legkésőbb az adott teljesítési határidő napját megelőző 10 nappal a Megrendelő kapcsolattartója 
és műszaki ellenőre felé írásban készre jelenti a munkát. A készre jelentés hatályossá válásakor, de legkésőbb az 
azt követő öt munkanapon belül a Megrendelő kapcsolattartója és műszaki ellenőre útján köteles a műszaki átadás-
átvételi eljárást a Vállalkozó kapcsolattartójával megkezdeni. A minőségellenőrzés a Megrendelő és a Vállalkozó 
együttes jelenlététben történik. 
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11.4. Az átadás-átvételi eljárás mielőbbi, sikeres lezárása érdekében a Felek kötelesek együttműködni egymással. 
11.5. Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet készítenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendelő által jelzett 
hibákat, kifogásokat, hiányokat, átadás-átvétel minden, bármelyik Fél által lényegesnek minősített körülményét. 
A Megrendelő jogosult a hiányok, hibák megszüntetésére – a Vállalkozóval egyeztetett – határidőt szabni. 
11.6. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés akkor minősül szerződésszerűen teljesítettnek, ha az átadás-átvétel 
végleges jegyzőkönyvében a Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a kivitelezés jelen szerződésben és 
mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul, hiány- és hibamentesen megfelel, az épületek, épületrészek és egyéb 
a kivitelezés tárgyát képező létesítmények üzemeltetésre alkalmasak, valamint e szerződésben rögzített esetleges 
kártérítési kötelezettségének Vállalkozó eleget tett.  
11.7. A Megrendelő nem szerződésszerű vállalkozói teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény szerint jogosult kellékszavatossági jogaival élni, amelynek a Vállalkozó köteles eleget tenni. 
11.8 A kivitelezési munkák teljesítése további feltétele, hogy Vállalkozó;  
• a hulladékkezelésről gondoskodott és 
• a munkaterület és környéke munkakezdés előtti eredeti állapotának megfelelő helyreállításáról 
gondoskodott, valamint 
• Megrendelő részére átadja a megvalósulási dokumentációt. 
11.9. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átad a Megrendelő részére 3 
sorozat megvalósulási dokumentációt 3 db nyomtatott és digitális formátumban is, amely tartalmazza a 
megvalósult állapot műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagot: 
• minőségbiztosítási dokumentáció vizsgálati jegyzőkönyvekkel, beépített anyagok műbizonylataival, 
• magyar nyelvű kezelési útmutató, gépkönyvek, 
• az épületgépészeti és elektromos rendszerek, berendezések próbaüzemről, beszabályozásról készült 
jegyzőkönyvei, 
• érintésvédelmi jegyzőkönyvek, 
• villámvédelmi jegyzőkönyvek, 
• a jótállási jegyek, 
• vállalkozói (kivitelezői) nyilatkozatok. 
11.10. Az átadás-átvételi eljárás teljes költsége a Vállalkozót terheli és a sikertelen átadás-átvétel költségei is, 
amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.  
11.11. A Vállalkozó kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételhez szükséges eljárások lefolytatása, 
engedélyek, nyilatkozatok beszerzése, illetőleg az ezzel kapcsolatos megrendelői nyilatkozatokhoz szükséges 
feltételek biztosítása mely a kivitelezéssel összefüggésben keletkezik.  
 
12./ ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ, ÉRTESÍTÉSEK, KÉZBESÍTÉS 
12.1. Építési napló 
Az építési napló vezetésére a hatályos jogszabályok az irányadók.  
 
12.2. Kooperációs tárgyalás 
A szerződésszerű teljesítés érdekében Felek rendszeresen, hetente legalább egy alkalommal kooperációs tárgyalást 
tartanak. 
Bármelyik Fél írásban tett kezdeményezésére a másik Fél kooperációs lehetőséget biztosít. A Felek a kooperációs 
tárgyalást a Megrendelő kapcsolattartója által meghatározott helyen, a Felek által írásban előre egyeztetett 
időpontban tartják meg. 
A kooperációs tárgyalásról műszaki ellenőr jegyzőkönyvet készít, amelyet a Felek aláírnak.  
12.3. További kapcsolattartás 
Jelen szerződés szerinti vagy azzal kapcsolatos bármely közlés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben azt nem az 
építési naplóban, a kooperációs tárgyalásról készült jegyzőkönyvben vagy egyéb, jelen szerződés szerint a Felek 
által közösen készített jegyzőkönyvben közlik -, írásba foglalandó, és eltérő rendelkezés hiányában telefax vagy 
ajánlott, tértivevényes vagy futárral megküldött levél útján elküldendő. 
Valamely Fél által valamely másik Félnek a jelen megállapodással összefüggésben küldött értesítések vagy más 
kommunikáció céljára a következő elérhetőségek szolgálnak: 
ha a Vállalkozó a címzett:  
Név:… 
Székhely: … 
Telefon: … 
E-mail: … 
Fax: … 
(Kitöltendő!) 
ha a Megrendelő a címzett:  
Név:… 
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Székhely: … 
Telefon: … 
E-mail: … 
Fax: … 
A teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr neve, elérhetőségei:  
Név:… 
Székhely: … 
Telefon: … 
E-mail: … 
Fax: … 
Amennyiben a Felek bármelyikének a címe vagy fax száma megváltozna, az adott Fél köteles a változás várható 
bekövetkezése előtt a másik Felet értesíteni. 
12.4. Bármely közlés vagy okirat, amelyet a Felek bármelyike jelen szerződés szerint vagy azzal kapcsolatban a 
másik Félnek, vagy valamely másik személynek ad, küld vagy kézbesít: 
- faxon történő továbbítás esetén azt követő első munkanapon válik hatályossá, amikor a fax fogadását bizonyító 
OK feliratú visszajelzést a küldő Fél kézhez kapja, az ily módon elküldött fax kézhezvételére vonatkozó vélelmet 
a címzett Fél akkor döntheti meg, ha hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem 
kapta kézhez a küldeményt; vagy 
- levélben történő továbbítás esetén akkor válik hatályossá, amikor az ajánlott és tértivevényes küldeményként, 
vagy futárszolgálat útján továbbított levelet az adott címre kézbesítették, illetve a kézbesítés sikertelensége esetén 
öt munkanappal azután, hogy a kézbesítést az adott Félnek sikertelenül megkísérelték. 
12.5. A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul 
írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükben történő változásról a Felek 
kötelesek egymást egy munkanapon belül írásban értesíteni. 
 
13./ TÖBBLETMUNKA, PÓTMUNKA 
Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszín és a jelen szerződés 4./ pontjában hivatkozott dokumentumok felülvizsgálata 
során kellő gondossággal járt el. Kijelenti, tudomással bír arról, hogy kellő gondossággal előre látható 
többletmunka ellenértéke külön nem számolható el tekintettel arra, hogy a vállalkozói díjat Vállalkozó az 
esetlegesen felmerülő, kellő gondossággal előre látható többletmunkákra tekintettel állapította meg, Megrendelő 
pedig erre tekintettel fogadta el.  
Jelen szerződés alapján pótmunka a közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatban foglalt műszaki tartalom 
megvalósításán túlmenően felmerülő munka. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Megrendelő által előzetesen, 
írásban meg nem rendelt pótmunka nem számolható el. 
 
14./ TÖBBLETMUNKA, PÓTMUNKA ELLENSZOLGÁLTATÁSA 
Esetleges pótmunka, vagy kellő gondossággal előre nem látható többletmunka esetén a közbeszerzési törvény és 
az egyéb hatályos jogszabályok alapján kell eljárni, elsősorban a tartalékkeret felhasználásával, annak esetleges 
kimerülése esetén szerződés-módosítással; az árképzés tekintetében lehetőség szerint a vállalkozói ajánlatban 
szereplő árakat és díjakat, továbbá az Összevont Építőipari Normarendszert kell alkalmazni.  
 
15./ A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, SZERZŐDÉSSZEGÉS 
15.1. Kötbér 
15.1.1. Amennyiben a teljesítési rész-, vagy véghatáridőhöz képest késedelem történik, úgy a Megrendelő jogosult 
késedelmi kötbért érvényesíteni, ha a késedelem olyan okból áll elő, amelyért Vállalkozó felelős. A késedelmi 
kötbér összege késedelmes naponként a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,5%-a.  A késedelmi kötbér 
maximum összege 20 napi kötbér. A kötbér érvényesítése a vállalkozási díjba történő beszámítással is történhet. 
A Megrendelő a teljesítésigazolásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát. Amennyiben a kötbér a 
vállalkozási díjba történő beszámítással nem érvényesíthető, a Vállalkozó a kötbért a Megrendelő írásbeli 
felszólítására, a felszólítás kézhezvételét követő tíz napon belül a Megrendelő jelen szerződés szerinti 
bankszámlájára való átutalással köteles megfizetni. 
15.1.2. Amennyiben a teljesítés meghiúsul - ideértve a rész-, vagy végteljesítési határidőhöz képest 20 napot 
meghaladó késedelmet - úgy a Megrendelő jogosult meghiúsulási kötbért érvényesíteni, ha a meghiúsulás olyan 
okból áll elő, amelyért Vállalkozó felelős. A meghiúsulási kötbér összege a tartalékkeret nélküli nettó 
vállalkozói díj 10%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a vállalkozási díjba történő beszámítással is történhet. 
Amennyiben a kötbér a vállalkozási díjba történő beszámítással nem érvényesíthető, a Vállalkozó a kötbért a 
Megrendelő írásbeli felszólítására, a felszólítás kézhezvételét követő tíz napon belül a Megrendelő jelen szerződés 
szerinti bankszámlájára való átutalással köteles megfizetni. 
 15.1.3. A Megrendelő a szerződés szerinti kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárát is 
érvényesítheti. 
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15.2. Biztosítékok 
15.2.1. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként (a továbbiakban: teljesítési 
biztosíték) a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának 
megfelelő összegű teljesítési biztosíték nyújtandó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint. 
15.2.2. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként (a továbbiakban: jótállási biztosíték) 
a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő 
összegű jótállási biztosíték nyújtandó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint, melynek fel nem használt 
összegének fele a sikeres műszaki átadás átvétel lezárásától számított 3 évet követően vállalkozónak visszajár. 
15.2.3. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor, a jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség 
kezdetét követő 15 napon belül kell rendelkezésre bocsátani. (A teljesítési biztosíték és a jótállási biztosíték a 
továbbiakban együttesen: biztosíték). 
A teljesítési biztosíték nyújtásának elmulasztása esetén a Megrendelő a második helyezettel köthet szerződést, 
amennyiben hirdetett második helyezettet.  
A jótállási biztosíték nyújtásáig a végszámla nem fizethető ki. 
A teljesítési biztosíték az átadás-átvétel sikeres lezárását követő 30 napon belül jár vissza a Vállalkozónak, azzal, 
hogy a teljesítési biztosíték visszafizetésének-, illetőleg felszabadításának dátuma nem lehet korábbi, mint a 
jótállási biztosíték vállalkozó általi nyújtásának dátuma. 
15.2.4. A teljesítési és jótállási biztosíték a 15.2.3. pont szerinti határidőkig teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés 
a) pontja szerint.  
15.2.5. A jótállási biztosíték Megrendelő fizetési számlájára történő befizetés helyett a végszámla ellenértékéből 
levonás útján is biztosítható. 
15.2.6. Amennyiben Megrendelő hibát észlel, azt írásban közli a Vállalkozóval. A Vállalkozó – a Felek eltérő 
írásbeli megállapodása hiányában – a közlés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül köteles a szavatossági, 
illetőleg jótállási körbe eső hibát a Megrendelő kérésének megfelelően kijavítani, kivéve a rendeltetésszerű 
használatot akadályozó, szavatossági, illetőleg jótállási körbe eső hibát, melynek javítását köteles Vállalkozó egy 
munkanapon belül megkezdeni és a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül befejezni. 
Amennyiben a Vállalkozó a hibát a fenti határidőn belül nem javítja ki, a Megrendelő további egyeztetés nélkül 
haladéktalanul jogosult a hibát a biztosíték terhére maga kijavítani illetve mással kijavíttatni. A biztosíték 
korlátozás nélkül és visszavonhatatlanul igénybe vehető, ha a lehívás feltételei fennállnak. A teljesítési biztosíték 
a felmerült megrendelői költségek fedezetére korlátozás nélkül és visszavonhatatlanul lehívható, ha Vállalkozó a 
közbeszerzési ajánlatában foglaltakat határidőre nem teljesíti. A jótállási biztosíték a felmerült megrendelői 
költségek fedezetére korlátozás nélkül és visszavonhatatlanul lehívható, ha Vállalkozó hibás teljesítése esetén 
jótállási, vagy szavatossági kötelezettségeit határidőre nem teljesíti. 
15.2.7. A Vállalkozó a Megrendelő kijavításra, pótlásra vonatkozó döntését nem bírálhatja felül, és amennyiben a 
biztosíték nem fedezi a vonatkozó költségeket, úgy Vállalkozó köteles a biztosíték és a javítási, pótlási költség 
különbözetét a Megrendelő írásbeli felszólítására és cégszerűen kiállított és aláírt számla ellenében tíz napon belül 
a Megrendelő bankszámlájára való átutalással megfizetni. 
15.2.8. A Megrendelő a javítást, vagy pótlást az ésszerű és indokolt gazdálkodás keretei között köteles 
végrehajtatni. 
15.2.9. A jótállási időszak végén a Felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik.  
15.2.10. Amennyiben a jótállás időtartama alatt a Megrendelő kifogást nem támaszt vagy a jótállási biztosítéknak 
csak egy részét veszi igénybe a Megrendelő a jótállási biztosítékot, vagy annak fennmaradó részét visszafizeti, 
illetve felszabadítja a Vállalkozó részére a jótállási időtartam lejártát követő 30 napon belül. 
15.2.11. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a kötbér illetve a biztosítékon túlmenően jelen 
szerződés megszegéséből eredő kárát is jogosult érvényesíteni a polgári jog általános szabályai szerint. 
 
15.3. JÓTÁLLÁS: 
15.3.1.  Vállalkozó a beépített anyagokért, az építési-szerelési munkák hibátlan elvégzéséért jótállást vállal. A 
jótállási idő mértéke az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásától számított  
1. rész: … hónap 
2. rész: … hónap 
15.3.2. Jótállási és szavatossági kötelezettségeket a Felek a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos 
jogszabályok figyelembevételével kezelik. 
15.3.3. A kijavított, kicserélt berendezésekre a Vállalkozó jótállását kiterjeszti. 
15.3.4. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége az adott hiba tekintetében megszűnik, ha a hiba rendeltetésellenes 
vagy szakszerűtlen használat, karbantartás hiánya, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, 
elemi kár miatt következett be. 
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15.3.5. A Felek a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számítva évente és a jótállási idő eltelte előtt harminc nappal 
utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, amelyet a Megrendelő képviselője készít elő, és arra meghívja a Vállalkozót. 
Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok megszüntetése a Vállalkozó 
harminc napos határidőn belüli kötelezettségét képezi. 
15.3.6. A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni Vállalkozó felé: 
Név:… 
Székhely: … 
Telefon: … 
E-mail: … 
Fax: … 
(Kitöltendő!) 
 
16./ KÁRESETEK, KÁRTÉRÍTÉS: 
16.1. Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a károkozó, a Megrendelő és 
a Vállalkozó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. 
Amennyiben a Vállalkozó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő huszonnégy órán belül köteles 
észrevételt tenni. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát. A 
Vállalkozónak a káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van. 
16.2. A Vállalkozó a szerződéshez annak aláírásakor csatolja és a kivitelezés végét követő 24. hónap lejártáig 
fenntartja az építés-szerelés kivitelezési munkákra vonatkozó, 1. rész: legalább 50 000 000 Ft/biztosítási időszak 
és legalább 25 000 000 Ft/kár, 2. rész: legalább 100 000 000 Ft/biztosítási időszak és legalább 50 000 000 
Ft/kár kifizetési limitösszegig terjedő, az alvállalkozói tevékenységre is kiterjedő C.A.R. típusú építés-szerelési 
kivitelezési összkockázatú vagyon és felelősségbiztosítását.  
A felelősségbiztosítást a Megrendelő jogosult Vállalkozónál és a biztosítónál folyamatosan ellenőrizni, ezért a 
Vállalkozó a biztosítót a Megrendelő tekintetében felmenti a titoktartási kötelezettsége alól. 
 
17./ A TULAJDONJOG ÉS A KÁRVESZÉLY 
A kárveszély viselése a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával száll át a Megrendelőre, de a beépített 
építőanyagokon és berendezéseken a Megrendelő már azok beépítésével tulajdonjogot szerez. 
A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása szállítólevéllel történik. Mind a szállítás, mind a 
helyszíni tárolás a Vállalkozó felelősségi körébe tartozik. 
 
18./ FELMONDÁS 
A Megrendelő jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, ha a Vállalkozó a rész-, vagy a 
végteljesítési határidőt illetően, olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, 20 napot meghaladó késedelembe esik. 
Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha a Megrendelő bármely fizetési 
kötelezettségével - olyan okból, melyért Megrendelő felelős - 20 napot meghaladó késedelembe esik. 
 
19./ VIS MAIOR 
A Felek megállapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése 
esetén minden Fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. 
Vis maior alatt értendő minden olyan elháríthatatlan külső ok, mint például földrengés, felhőszakadás, árvíz, 
szélvihar, amely megakadályozza a Felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. 
Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó Fél köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni, és 
egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés kiküszöbölésére. 
A Felek nem tekintik vis maior esetének bármely Fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetésképtelenségét. 
 
20./ A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE 
Jelen szerződés a vállalkozói díj megfizetéséhez szükséges összegű TOP, vagy egyéb Európai Uniós, illetőleg 
egyéb pályázati forrásból történő támogatás odaítéléséről szóló tájékoztatás Megrendelő, mint 
kedvezményezett általi kézhezvételét - melyről Megrendelő haladéktalanul, írásban tájékoztatja 
Vállalkozót - követő 15. napon lép hatályba. Ha 2022. január 31-ig fenti támogatás odaítéléséről nem 
tájékoztatják Megrendelőt, úgy Megrendelő 2022. február 28-ig dönthet a vállalkozói díj megfizetéséhez 
szükséges fedezet saját forrásból történő biztosításáról. Ha 2022. február 28-ig egyik fenti hatálybaléptető 
feltétel sem valósul meg, akkor a jelen szerződés nem lép hatályba.   
 
21./ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, ha az a Kbt. 141. §-val összhangban van. 
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Nem minősül a jelen szerződés módosításának a Felek cégadataiban, bankszámlaszámában, a kapcsolattartók 
adataiban bekövetkező változások, azonban a Felek kötelesek haladéktalanul, írásban tájékoztatni egymást ezen 
változásokról. 
 
22./ KÖLTSÉGEK 
A jelen szerződés előkészítésével, megkötésével és teljesítésével összefüggésben a Felek viselik saját költségeiket. 
 
23./ VEGYES RENDELKEZÉSEK 
23.1. A Felek rögzítik, hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes.  
Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a 
szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan 
szerződési részt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek a jelen szerződéssel szabályozott gazdasági 
célkitűzéshez legközelebb állnak. 
Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a bíróságtól az érvénytelen vagy 
végrehajthatatlan részre a szerződés tartalmának megállapítását. 
23.2. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben fennálló követelését kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása 
esetén engedményezheti.  
23.3. A Felek vállalják, hogy jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó minden 
olyan más információt, adatot és dokumentumot, amelyek felhasználása vagy harmadik fél részére történő átadása 
az érintett Félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár, vagy járhat – időbeli korlátozás nélkül – 
bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel. A Felek 
ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Jelen pontban foglalt titoktartási 
kötelezettség nem képezheti akadályát, hogy a Felek jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeiknek 
eleget tegyenek. 
23.4. Jelen megállapodás négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő példány a Megrendelőt, kettő 
példány a Vállalkozót illeti. 
23.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon alkalmazandó hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
23.6. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására a Megrendelő székhelye szerinti magyar bíróságok illetékességét kötik 
ki, felek mediátori közreműködést nem vesznek igénybe. 
23.7. A Felek képviselői jelen szerződést magukra nézve kötelezőnek ismerik el, helybenhagyólag aláírják. 
Kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak. 
23.8. Megrendelő a Kbt. szabályai szerint járul hozzá alvállalkozó igénybevételéhez. 
23.9. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a jelen szerződés alapjául 
szolgáló közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 
23.10. A jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban bemutatott kertészmérnök szakember 
parképítési tapasztalata: … hónap. (Kitöltendő!) 
23.11. Megrendelő a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi 
fedezetével pályázati forrásból fog rendelkezni. 
23. 12. Felek a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret 
kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges, kellő 
gondosság mellett előre nem látható többletmunkák és a Megrendelő által előzetesen, írásban megrendelt 
pótmunkák ellenértékének elszámolására használható fel. Vállalkozó a kellő gondosság mellett előre nem látható 
többletmunkát annak megjelölésével, kellő gondosság mellett előre nem látható többletmunka jellegének 
bizonyítékaival, és annak várható költségeivel együtt előzetesen, írásban jelzi Megrendelő felé, a Megrendelő 
pedig azt kizárólag előzetesen, írásban rendelheti meg a tartalékkeret, mint ellenszolgáltatás mértékéig. A 
tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható, feltéve, hogy az az építési beruházás 
teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges. A tartalékkeret felhasználása nem vonja 
maga után szerződésmódosítás vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét. 
23.13 Felek a Magyarországon hatályos jogszabályok betartására és betartatására kötelezettséget vállalnak. 
23.14 A jelen közbeszerzési szerződésnek a teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson 

Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot 
szerez. A Megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására is.  

23.15 Vállalkozó  
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
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b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul 
értesíti. 

23.16 Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a 23.15. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

23.17 Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely 
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

23.18 A 23.17. pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

23.19 A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy 
az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

23.20 Projekttársaság alapítására nincs lehetőség. 
23.21 Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő szervei és a nevükben eljáró személyek, továbbá a 
jogszabályban meghatározott szervek és személyek helyszíni, illetőleg egyéb ellenőrzéseit és azok során 
együttműködni köteles. Vállalkozó részt vesz szükség szerint a megbeszéléseken, adatot, iratot szolgáltat, 
biztosítja a fizikai eszközökhöz való hozzáférést, illetőleg egyéb módon együttműködik, a Megrendelő, vagy fenti 
szervezetek által igényelt esetekben és módon.  
23.22 A jelen közbeszerzési szerződésnek a teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson 
Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. 
A Megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására is.  
23.23 Vállalkozó nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban 
tájékoztatni, amennyiben nem minősül átlátható szervezetnek. Megrendelő a szerződéstől elállhat, vagy a teljesítés 
megkezdését követően a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Vállalkozó nem minősül átlátható 
szervezetnek, ebben az esetben Felek elszámolnak a Vállalkozó felmondásig végzett teljesítményével legfeljebb 
Megrendelő gazdagodása erejéig. 
23.24 Vállalkozó vállalja a Szelektív hulladékgyűjtést a kivitelezés során keletkező hulladékokra: 
igen/nem. Amennyiben Vállalkozó vállalta a szelektív hulladékgyűjtést és ezen kötelezettségének nem tesz 
eleget, úgy Megrendelő alkalmanként 200 000 Ft hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek esedékessége a 
szerződésszegés Megrendelő általi bejelentésének és bizonyításának Vállalkozó általi kézhezvételét követő 
első munkanap. Amennyiben Vállalkozó harmadik alkalommal is megszegi a szelektív hulladékgyűjtési 
kötelezettségét, úgy Megrendelő a teljesítési biztosíték igénybe vételére, továbbá a jelen szerződés 
felmondására is jogosult, akár olyan módon is, hogy a teljesítési biztosítékot igénybe veszi, de a szerződést 
nem mondja fel.  
 
Mellékletek:  

1. Részletes, árazott költségvetés és összesítő 
2. Felelősségbiztosítási szerződés, vagy kötvény másolata 
3. Pénzügyi és műszaki ütemterv 
4. Teljesítési biztosíték 

 
Gyál, 2021 

 

Pápai Mihály 
polgármester 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

… 
… 

Gyál Város Önkormányzat 
Megrendelő 

… 
Vállalkozó 

 



 
 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a Gyál, Pipacs u. 3. szám alatti ingatlan 
(hrsz.: 8105/1) alatti ingatlan gázellátásával kapcsolatos 
tulajdonosi nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 Kudar és Társa Bt. megbízásából Borsos Antalné ((T-13-0029) tervező elkészítette a „Gyál, Pipacs u. 
8105/1 hrsz. ingatlan gázellátása középnyomású gázelosztó vezeték kiviteli és engedélyezési 
tervdokumentációja” című tervrajzot.  

A terv a Gyál, Pipacs u. 3., 8105/1 hrsz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló középnyomású gázelosztó 
vezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.  
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett 0168 (Móricz Zsigmond 
utca) és 8104 hrsz.-ú (Pipacs utca) közterületek.  

A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a 
tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentáció 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 

 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő - testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a.) a gyáli 0168 hrsz.-ú (Móricz Zsigmond utca) és 8104 hrsz.-ú (Pipacs utca) közterületet érintően – 
Borsos Antalné (T-13-0029) tervező által készített, „Gyál, Pipacs u. 8105/1 hrsz. ingatlan gázellátása 
középnyomású gázelosztó vezeték kiviteli és engedélyezési tervdokumentációja” című tervrajz szerinti 
középnyomású gázelosztó vezeték létesítéséhez – az alábbi feltételem teljesítése esetén hozzájárul: 
- a tervezett középnyomású gázelosztó vezeték a Pipacs utca folytatásában északnyugati irányban 

továbbépíthető, bővíthető legyen 
b.) a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése 

alól. 

 
Határidő:  2021. október 31. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: Kelevajda Mónika ügyintéző 

Gyál, 2021. október 4. 
 
     
     Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 

Melléklet:  

 l pld. kérelem 
 1 pld. tervdokumentáció 
 1 pld. kereszt-szelvény 
 1 pld. helyszínrajz 
 1 pld. részletrajzok 



KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés
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Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés





KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



KelevajdaMonika
Kiemelés



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyál, Szilvás u. 11. szám, 3956 hrsz. alatti 
ingatlan villamosenergia-ellátásával kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 A Kábel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel utca 15.) Nagy Árpád, tervező elkészítette Gyál, Szilvás u. 
11. HRSZ: 3956 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték létesítése című, 
KT_1968-21 tervszámú műszaki tervdokumentációt. 

A tervdokumentáció Gyál, Szilvás u. 11. szám, 3956 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló 
földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.  

Az igényelt villamos energia: 3x16 A (lakossági) 
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett Szilvás utca (3948 hrsz.) 
közterület. 
 A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a 
tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 
 Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentációk 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a.)   a gyáli 3948 hrsz.-ú Szilvás utca közterületet érintően hozzájárul – a Kábel Team Kft. Nagy Árpád, tervező 
által készített Gyál, Szilvás u. 11. HRSZ: 3956 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles 
csatlakozóvezeték létesítése című, KT_1968-21 tervszámú műszaki tervdokumentáció szerinti 
közművezetékek – földkábel építéséhez. 

b.)   a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 

 
Határidő:  2021. október 31. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Kelevajda Mónika ügyintéző 

Gyál, 2021. október 4. 

 

            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 

 

Melléklet:  

 1 pld. kérelem  
 1 pld. műszaki tervdokumentáció  
 1 pld. nyomvonalrajz  

 



KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés



Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC:000607490845, Tervszám:  KT-1968-21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MŰSZAKI
TERVDOKUMENTÁCIÓ 

2360 Gyál Szilvás utca 11 HRSZ: 3956 

szám alatti ingatlan 

villamosenergia‐ellátása 

 
Földkábeles csatlakozóvezeték létesítése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munkaszám: KT_1968‐21 
 
 
 
 
Budapest, 2021. szeptember 22. 
 

Készítették: 
 

Felelős tervező  Murg Zsolt
Kamarai szám: 01‐10832 

Tervező:  Nagy Árpád 
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RAJZJEGYZÉK 
 

NYR‐csatl_KT_1968‐21  Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500; 1:250

 
 
 

Mellékletek: 

• Feszültségesés‐ és zárlatszámítás 

• Hulladék tervlap 
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ELŐZMÉNYEK 
Jelen tervdokumentáció a(z) 2360 Gyál Szilvás utca 11 HRSZ: 3956 szám alatti ingatlan villamosenergia‐

ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza. 

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A 

Az igényelt villamos energia: 3 x 16 A (lakossági). 

A műszaki terv az ELMŰ Hálózati Kft. megbízása alapján készült. Az áramszolgáltató műszaki feltételei 

alapján az igényelt energia a cím előtti kisfeszültségű szabadvezetéki hálózatról biztosítható. 

A felvevőképesség vizsgálatot, a csatlakozási pontot, valamint a hálózatról való leágazási pontot, a 

hálózat üzemeltetője, vizsgálta és határozta meg. 

A tervezés során az ELMŰ Hálózati Kft. területileg illetékes Régiójával egyeztettünk, alternatív javaslat 

kidolgozására nem volt szükség. 

 

A hálózat tulajdonosa:  ELMŰ Hálózati Kft. 
 

1132 Budapest, Váci út 72‐74. 
 

A hálózat üzemeltetője:   

ELMŰ Hálózati Kft. Dél‐Pesti Régió 1203 
Budapest, Csepeli átjáró 1‐3. 

 
 

Tervező cég:  Kábel‐Team Kft. 
 

1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tervező:  Nagy Árpád 

(nagy.arpad@kabelteam.hu) 

Kábel‐Team Kft. 

Levelezési cím: 1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tel: +36 70 339 6426 

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés
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ÁTNÉZETI TÉRKÉP 

2360 Gyál Szilvás utca 11 HRSZ: 3956 szám alatti ingatlan 

villamosenergia‐ellátása 

Tervezési terület 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

Csatlakozási pont adatai

Tulajdoni határ:  Csatlakozókábel a fogyasztó által létesített 
kábelfogadóban lévő első kötési pontja 

Hálózati leágazó pont:  Kisfeszültségű szabadvezeték tartóoszlopán lévő 
áramkötés 

Csatlakozó vezeték típusa:  Földkábel 

Meglévő szabadvezetéki hálózat műszaki adatai 

Feszültségszint:  0,4 kV ‐ kisfeszültség
Áramnem:  3 fázisú, váltakozó
Frekvencia: 
Közcélú hálózat típusa: 

50 Hz
AXKA 3x95 + 25/95mm 2, kötegelt  

Tervezett csatlakozókábel műszaki adatai 

Igényelt energia:  3 x 16 A
Vételezési és mérési feszültségszint:  0,4 kV ‐ kisfeszültség
Áramnem:  3 fázisú, váltakozó
Frekvencia:  50 Hz
Tervezett csatlakozókábel típusa: 
Tervezett védőcső típusa: 
Tervezett védőcső hossz: 

NAYY‐J 4x25 mm2 RE 0,6/1 kV
KPE ∅ 110 + KG ∅ 110 + KPE ∅ 63 (oszlopon) 
1 m + 1 m + 3 m 

Tervezett nyomvonalhossz:  11 m
Tervezett kábel szükséglet:  26 m

Érintett közterület adatai 

Hrsz.:  (3948)
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Tervezett technológiai kialakítás 

2360 Gyál Szilvás utca 11 HRSZ: 3956 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása az érintett ingatlan 

előtt elhaladó légvezetékes hálózat oszlopáról megvalósítható. A (3948) hrsz. közterületen meglévő 

B10/4 típusú, áttört gerincű beton bakoszloprólról vezetjük le a létesítendő csatlakozókábelt, 

zöldterületen, beton térkő gk. beálló alatt, zöldterületen,  beton térkő járda alatt  a más tervben  

tervezett,  fogyasztói  telepítésű  kábelfogadó  szekrényig.  Az  oszlopon  a  kábelt,  3  méteres  

magasságig védőcsőben kell vezetni és a teljes hosszban acélszalaggal kell rögzíteni. A kábel végeit 

végelzáróval  kell  védeni,  nedves s é  g   é s  e g y é b  k  á r o s  b e  h a t á s   e  l  l  e n.  Az  

úttest  alatt  KPE  110  mm,  

gépkocsibejáró‐ és közmű keresztezésénél KPE 110 mm átmérőjű védőcsövet kell  beépíteni, valamint a  

nyomvonalrajzon  jelölt  egyéb  helyeken  is  védőcsövet  kell  elhelyezni.  A  kábelnyomvonal  teljes  

szakaszán  (kivéve  fúrási  útkeresztezések)  „ERŐSÁRAMÚ  KÁBEL”  feliratú  figyelmeztető  szalagot  

kell elhelyezni, a kábel vagy védőcső függőleges felső alkotójától vett 20 cm‐en  kívül. 

Figyelem! 

A  kivitelezés  során,  a  fúrási  munkákat  kivéve,  kizárólag  kézi  földmunka  végezhető! 
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KÁBELSZERELÉSI ELŐÍRÁSOK 

A talajba fektetett kábelekre az MSZ 13207:2000 3.12. pontja alapján kábeljelzőt kell rögzíteni, 

amelynek tartalmaznia kell a kábelvonal azonosítási jelét, és üzemi feszültségét. A kábeljelzőt 

legalább  10  m‐enként,  kábel  végelzáró  alatt  mindig,  keresztezések  előtt  és  után  0,5  m 

távolságon belül, kábelszerelvények (összekötő, elágazó) előtt és után 0,2 m távolságon belül, 

épületekbe való bevezetéseknél mindkét oldalon a fal síkjától 0,5 m távolságon belül, illetőleg 

kábelvédőcső mindkét végén 0,5 m távolságon belül kell elhelyezni. 

A  kábelszerelvényeknél  a  fentiekben  hivatkozott  kábeljelzők  mellé  fel  kell  tüntetni  a 

kábelszerelést végző dolgozó nevét és a szerelés dátumát, valamint az alábbi adatokat: 

‐ ELMŰ Kft. 
 

‐ kábel azonosító 
 

‐ feszültségszint 
 

‐ fektetési év 
 
 

ÜTEMTERV 

A tervezett munkafolyamatokhoz optimális esetben elegendő: 3x8 óra. 

Ütemterv: 

Előírt nyomvonalon a földmunkák elvégzése, forgalomkorlátozás kialakítása: 1 nap. 

Földkábel fektetése és hálózatra történő kapcsolása: 1 nap. 

Terület helyreállítása: 1 nap. 
 
 

FORGALOMTECHNIKA 
Jelen fejezet a munkavégzéshez szükséges ideiglenes forgalomkorlátozás általános szabályait foglalja 

össze. Amennyiben a tervcsomaghoz készült külön forgalomtechnikai terv, úgy az abban leírtakat kell 

alkalmazni és a mellékelt rajzoknak megfelelően kell kialakítani az ideiglenes forgalmi rendet, 

továbbá minden esetben figyelembe kell venni a közútkezelői hozzájárulás kikötéseit. 
 

A munkavégzés során a kivitelező anyagi és erkölcsi felelőssége az állandó és ideiglenes 

jelzésrendszer megléte és állapota, láthatóságának biztosítása, beleértve azok sérülése, hiánya 

esetén a javításukat, cseréjüket, pótlásukat. 
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Kiegészítő forgalomtechnikai terv nélkül a következő előírásokat kell figyelembe venni: 

 
A közutakon végzett munkák megkezdése előtt a munkaterületet ép, síkfelületű, tiszta elkorlátozó 

elemekkel körül kell határolni, valamint előjelezni kell. Az elkorlátozó elemeket, közúti táblákat úgy 

kell rögzíteni, hogy szélterhelés esetén azok ne mozduljanak el. Előre tervezett munkák esetén 

először a munkahelytől távolabb, annak megközelítése során észlelhető közúti jelzéseket kell 

elhelyezni. Ezt követően a munkahely jelzését kell elvégezni – ez a munkahely közelében kihelyezett 

jelzőtáblákat, sárga villogó lámpákat stb. foglalja magában, legvégül az elkorlátozó elemek 

elhelyezése szükséges – ezt a munkahely kezdetén, hosszanti oldalán és végén elhelyezett 

elkorlátozó elemekkel kell megtenni. A gyalogosforgalom ‐ munkaterülettől 1‐1,2 m magas, 

összefüggő, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral elhatárolt ‐ szabad 

mozgását biztosítani kell, akadály esetén min. 1 m széles akadálymentes provizóriummal át kell 

vezetni. A forgalom alatt álló közútra gyalogos nem terelhető. Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása 

után a munka azonnal megkezdendő, az ettől való eltérés engedély nélküli munkavégzésnek 

tekintendő. 
 

A fenti elemek munkahelytől mért általános távolságát a következő táblázat tartalmazza: 

 
 Előjelzés  Elkorlátozás kezdete  Tilalmi táblák feloldása 

a munkahely után 

Autópálya  250‐500  50  50 

Autóút  150‐250  50  50 

Lakott területen kívül  150‐250  20  20 

Lakott területen  50‐100  0,5  20 

 

 
Ideiglenes forgalomszabályozás céljára csak ép, fényvisszavető fóliás felületű jelzőtáblákat, 

terelőtáblákat szabad alkalmazni. A táblák egymással fedésbe nem kerülhetnek. 

 

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén az alkalmazott terelőkúpoknak és burkolati 

jelzőtesteknek is fényvisszavetőnek kell lennie. Az úttesten lévő elkorlátozásokat villogó 

borostyánsárga fényt adó lámpával kell megjelölni. 

 

Munkavégzés közben a sárga villogóval ellátott járműveknek a figyelmeztető jelzésüket használni kell. 

A munkaterületen tartózkodó személyeknek narancs,‐ vagy citromsárga, fényvisszavető felületű 

védőmellényt kell viselni. 
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Mozgó munkahelyek forgalomkorlátozása csak megfelelő látási és időjárási viszonyok között 

végezhető. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, vagy az eredeti körülmények romlanak, akkor a 

munkaterületet állandó munkahelynek megfelelően kell jelezni. 

 

Az elkorlátozó elemeket, jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy a 4/2001. 

(I. 31.) KöViM rendeletben előírt erőtani és szilárdságtani követelményeknek megfeleljenek, azok ne 

csússzanak el, ne dőljenek fel és ne forduljanak el. 

A közúton végzett munkák miatt azokat a jelzőtáblákat, jelzéseket, amelyek nem érvényesek, vagy a 

kialakítandó ideiglenes forgalmi renddel ellentétes értelműek, el kell távolítani, vagy érvényteleníteni 

kell. Jelzőtábla érvénytelenítése során letakarás céljára csak át nem látszó és a táblára megfelelően 

rögzített anyagot szabad felhasználni,‐ az elforgatást úgy kell végrehajtani, hogy a tábla megfelelően 

rögzítve legyen és jelzési képe az érintett útról (utakról) ne legyen látható. E feltételek hiánya esetén 

elfordítás nem alkalmazható. 

 

Amennyiben a forgalmi sávok szűkítésére kerül sor, az ideiglenesen kialakított forgalmi sávok 

szélessége gyorsforgalmi utak esetén nem lehet kisebb 3 m‐nél, nem gyorsforgalmi utak esetén pedig 

2,75 m‐nél. Több sávos utak esetén a legbelső sávot 2,5 m szélességig lehet csökkenteni, ha ebben a 

sávban szélességkorlátozást (2 m) alkalmazunk. 

 

Járdák esetében, ha a munkavégzés miatt nem marad legalább 0,75 m széles folyamatosan járható 

felület, akkor a járdát teljesen le kell zárni. Ebben az esetben a gyalogosok tereléséről gondoskodni 

kell. (út túloldali járdájára, vagy úttestre tereléssel) 

 

Autóbusz megállót érintő munkavégzés esetén gondoskodni kell a szilárd burkolatú leszállóhelyről és 

ezt a járdával össze kell kötni. A megállóhely normál busz esetén min. 12 m, csuklós autóbusz esetén 

min. 18 m hosszú legyen. Az elkorlátozás vége után legalább 17 m hely szükséges az autóbuszok 

beállásának biztosítására. 
 

A munkavégzés során a ki‐ és bejáratokon a személy és gépjárműforgalmat biztosítani kell! Ehhez 

gépjárművek esetén min. 3 m széles, gyalogosok esetén min. 1 m széles provizóriumot kell 

alkalmazni. 

 

A munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről 

kikerülő anyag, kitermelt föld, építési törmelék nem tárolható. A visszatöltésre nem kerülő föld 

folyamatos elszállításáról gondoskodni kell. 
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A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb 

mértékben korlátozhatják. A munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével vagy térbeni, 

illetve időbeni előrehaladásával – ha a munkaterületen a forgalomra veszélyes állapot nem marad – 

az ideiglenes közúti jelzéseket haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell. 

 

Ezeken felül a munkavégzés során be kell tartani a(z) 

 
• e‐ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírásban, 

• 1/1975. (II. 5.) KPM‐BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló KRESZ 

rendeletben, 

• 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendeletben, 

• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendeletben, illetve 

• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási  

és Forgalombiztonsági Szabályzatában” (EFSZ) foglaltakat. 

 
 

ÉRINTÉSVÉDELEM 
Az érintésvédelem módja kisfeszültségű hálózaton a TN‐C rendszerű (nullázás). Az érintésvédelem 
módja középfeszültségű hálózaton IT rendszerű (védőföldelés). 

 

Az érintésvédelem a D_U_006‐15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 
szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364‐4‐41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 

 

A hurokimpedancia, valamint zárlatszámítást elvégeztük. A tervezett hálózat kielégíti a nullázás 
feltételeit. 

 
 

Az érintésvédelem módja 22 kV‐os hálózaton az IT rendszer‐védőföldelés. Közös oszlopsoros hálózat 
létesítése esetén ‐ az oszlop anyagától függetlenül ‐ valamennyi oszlopot önállóan le kell földelni. A 
földelés ellenállás előírt értéke R ≤ 10 Ω. Az összefüggő érintésvédelmi rendszer, eredő földelési 
ellenállása maximum 2 Ω lehet. 

 

Az érintésvédelem a D_U_006‐15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 
szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364‐4‐41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 
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KÖZMŰVEK 
A közművek helyzete tájékoztató jellegű, nyomvonaluk az üzemeltető cégek adatszolgáltatásai 

alapján kerültek felvezetésre. Az adatszolgáltatással közölt adatokért a Tervező a felelősséget nem 

vállalhatja. 

 

A kivitelezés során az érintett közművektől szakfelügyeletet kell kérni! 

 
Mivel a tervrajzon feltüntetett közműadatok csak tájékoztató jellegűek, ezért pontos helyükről 

kutatóárok ásásával kell meggyőződni! 

 

A közműegyeztetésben foglaltak betartása kötelező! 
 

 
KIVITELEZÉS 
A hálózat létesítését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokában szabad! 

A közművektől a munkák megkezdése előtt 20 nappal szakfelügyeletet kell kérni. 

A meglevő kábelek és közművek tényleges helyéről kutató árok ásásával a kivitelező a kivitelezés 

megkezdése előtt köteles meggyőződni! 

 

Üzemelő közműhálózat közelében földmunka csak kézi erővel végezhető! 
 

A közúton folyó munkákat, útszűkületet, sebességkorlátozást jelzőtáblákkal ki kell táblázni, mindkét 

irányból. 

 

Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték terítését úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmat 

lényegesen ne akadályozza. 

 

A nyitott oszlopgödröt védőkorláttal – és szükség szerint ideiglenes korlátos átjárókkal – kell ellátni, 

melyet napnyugtától‐napkeltéig ki kell világítani. 

 

A munkák befejezése után a kivitelező köteles a bontott burkolatok helyreállításáról gondoskodni! 
 

 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
Jelen műszaki dokumentációban foglaltaktól eltérni csak a tervező, üzemeltető és a megrendelő 

hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás elmulasztásából származó minden következményért a 

kivitelező felelős. 
 

A kivitelezés során a tárgyi tervhez kapcsolódó szabvány, típusterv, ágazati, hatósági és ELMŰ 

Hálózati Kft. által leírt előírásokat és utasításokat maradéktalanul be kell tartani. 
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A kivitelezést ‐ a tervet érintő ‐ rendeletekben, utasításokban és egyéb hatóság által előírt 

engedélyek hiányában megkezdeni nem szabad. Engedély nélkül megkezdett kivitelezésért a Tervező 

felelősséget nem vállal. 

 

A kivitelező tartozik a munka megkezdését ‐ felvonulás előtt ‐ írásban bejelenteni az illetékes 

Áramszolgáltatónak, a munkaterület átadás‐átvételi eljárás lebonyolítása, a szükséges feszültség‐ 

mentesítések ütemezése céljából és a bontásból kikerülő anyagok leltár szerinti átadásával 

kapcsolatos eljárások rendezése végett. 
 

A kivitelezési munkákat a hálózat és berendezés feszültségmentes állapotában kell végezni az MSZ 

1585 vonatkozó előírásainak betartásával. Ennek alapján feszültség alatt lévő hálózaton és 

berendezésen, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos! 
 

A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról 

tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. 

 

A hálózati munkák során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától is függ. Ezeken 

túlmenően a kivitelezést végző munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása is szükséges és 

kötelező. 

 

A kivitelező tartozik a műszaki átadás‐átvételt megelőzően átadási dokumentációt szolgáltatni az 

átvevőnek 

 

A kivitelező köteles a megvalósult hálózatról kartográfiai bemérést készíttetni, és az elkészült 

bemérési nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni. 

 

A kivitelezés befejezése után ‐ a létesítmény műszaki átadás‐átvételére ‐ az üzembentartót, 

tervezőt és a beruházót a kivitelezőnek meg kell hívni. 

 
 

TŰZ‐ ÉS VAGYONVÉDEMI FEJEZET 
Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, 

rendeletek, továbbá a belső tűzvédelmi szabályzat szerint végezni tevékenységüket. 

 

Az elektromos berendezéseket éghető anyaggal letakarni tilos! 
 

A hegesztések helyét, a kábelszerelvények környékét 2 méteres körzetben a keletkező 

kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni kell a 

munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. 

Hegesztési tevékenységhez csak megfelelő 
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nyilatkozattal rendelkező, megfelelőségi jellel ellátott, megfelelő időszakonként ellenőrzött 

eszközöket lehet használni. 

 

Az elektromos berendezéseken keletkezett tüzek oltása előtt lehetőség szerint áramtalanítani kell. 

Elektromos berendezések tüzeinek oltására vizet illetve bármilyen folyadékot alkalmazni tilos! 

A keletkezett tűzről a tűzoltókat minden esetben értesíteni kell. 
 

A melegedési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell 

keríteni. 

 

Zárt területen tűz‐ ér robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén a folyamatos 

szellőztetést természetes úton biztosítani kell. 

 

Munkahelyen az éghető anyagoknak megfelelő anyagú tűzoltó felszerelést kell biztosítani. 
 

Földmunkavégzés során talált robbanószerkezetet tilos eltávolítani. Ebben az esetben a munkát le 

kell állítani és az egész területet le kell zárni, ezután az illetékes hatóságot értesíteni kell. 

 

A munkaterületen a tűz elleni védekezés feladatait a kivitelező cég működési és Tűzvédelmi 

Szabályzata tartalmazza. Ezen Tűzvédelmi Szabályzat kiterjed a cég összes alkalmazottjára, akik a 

megrendelő által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek. A munkavégzésre a vonatkozó 

tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek szerződésben rögzíteni kell. A 

villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység kerül sor. A 

tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét a kivitelező tűzvédelmi utasításai rögzítik. A 

kivitelezés befejeztével a kivitelezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés során a tűzvédelmi 

előírásokat, szabványokat betartotta. A munkahelyi vezetők (szerelésvezetők, művezetők) felelősek a 

munkaterületükön a felügyeletük alá tartozó munkahelyeken a tűzvédelmi előírások betartásáért. 

 

Kábelhálózatokra vonatkozó specifikációk: 
 

• A munkagödör elkerítéséről gondoskodni kell! 

• Talajszint  alatti  helyeken,  valamint  talajszint  alatti  aknák,  árkok  és  egyéb  terek  nyílásai 

közelében a PB gázmelegítőt fokozott elővigyázatossággal kell használni. Ezen helyeken, ill. az 

ilyen  jellegű terek és nyílások 10 m‐es körzetén belül PB melegítő berendezés csak az azzal 

végzendő  tevékenység  időszakában  tartható  a  helyszínen.  A  munka  megkezdése  előtt,  ill. 

annak befejezése után a berendezést a  talajszint alatti  terek,  ill. nyílások 10 m‐es övezetén 

kívül kell tárolni. 
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• PB gázmelegítő mellett min. 6 kg‐os porral oltó tűzoltó készüléket kell biztosítani. 

• Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 

 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 
Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a természet‐ és 

környezetvédelemről szóló törvények, rendeletek, szabványok továbbá az ELMŰ környezetvédelmi 

szabályzata szerint végezni tevékenységüket. A kivitelező részéről szigorúan betartandók a tervben 

szereplő szakhatóságok és közműtulajdonosok e tárgyra vonatkozó előírásai. 

 

A tervezett hálózat megfelel a természet‐ és tájvédelmi előírásoknak. 

A tervezett hálózat a „16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének 

kijelöléséről” alapján nem érinti a barlang felszíni védőövezetét. 

 

A tervezett hálózat a „14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről” alapján nem érint 

természetvédelmi területet. 

 

Zöldterület védelme 

 
A kivitelező köteles az építési munkát körültekintően, minimális zöldkár okozásával végezni. Szükség 

esetén gondoskodni kell a talajfelszín alatti munkák esetében a termőréteg megmentéséről. A 

talajépítést megelőző szerkezetének visszaállításáról. A kábel nyomvonal kiásásakor a kábel 

nyomvonalában található gyökereket nem szabad elvágni, azokat kikerülve, a gyökerek között kell a 

kábelt átvezetni. Ilyen esetekben a kábelt védőcsőbe kell behúzni. Ha a kivitelezési tevékenység 

végzése során roncsolt földterület keletkezik, a kivitelezőnek a földterület elszállításáról 

gondoskodnia kell, a kijelölt földlerakó helyre. A talajt, hulladékkal vagy más módon szennyezni tilos. 

A környezete kímélése végett, a munkavégzés lehetőleg csak száraz időben, kemény talajon 

végzendő. 

 

Víz védelme 

 
Az érintett vizek esetében is biztosítani szükséges a fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságok 

változatlanságát. Vízművek, ivóvíznyerő helyek védőterületén végzett munkáknál veszélyes anyagok 

használata tilos. 

 

Muzeális értékek védelme 



 
14. oldal 

2360 Gyál Szilvás utca 11 HRSZ: 3956 szám alatti ingatlan 
villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607490845, Tervszám:  KT-1968-21 

 

 

A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni 

szükséges. A további munkaütemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az illetékes múzeum 

szakembere által tartott konzultációt követően történjen döntés. 

 

Hulladékok kezelése 

 
A kivitelező köteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezeléséről, így a kitermelt bontott 

anyagokat a kijelölt hulladék‐lerakóhelyre kell elszállítani. 

 

A környezetre ártalmas anyagokat elkülönítve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó 

előírásokat be kell tartani. A környezetre veszélyes hulladékot a többi hulladéktól elkülönítve 

fajtánként kell tárolni. T_VU_004_SZ. „Hulladékok kezelésének ügyrendje” végrehajtási utasításban 

foglaltak szerint kell eljárni. Az átvevő helyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. A keletkező hulladék 

felhasználását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az építésből, illetve bontásból keletkező hulladékot 

a kivitelezés előtt meg kell becsülni, a hulladék kezelését ennek megfelelően kell megszervezni. 

 

Biztosítani kell az építésből, illetve bontásból keletkező hulladék – célnak megfelelő – hulladéklerakó 

helyre szállítását! 

 

A kivitelezés befejezése után a kivitelező köteles a területet eredeti állapotának megfelelően 

helyreállítani. 

 

A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a 

kivitelező figyelmét. 

 

A helyreállításoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztosítsák a kitűzött cél 

elérését, az előbbiekben már említett, minél kisebb mértékű rongálást. 

 

Zajvédelem 

 
A zajt és rezgést előidéző építési munkát csak úgy lehet végezni, hogy a munka során keletkező zaj 

nem haladhatja meg az előírt értékeket. A zaj‐ és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 
 

Veszélyes hulladékok kezelése 

 
A veszélyes hulladékokra vonatkozó törvényeket, jogszabályokat a munkavégzés során 

maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktól el kell különíteni, 
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fajtánként külön kell tárolni, majd a megfelelő jogosultsággal rendelkező helyre kell szállítani, ahol 

ártalmatlanítják. 

 
 

MUNKAVÉDELMI FEJEZET 
 

A tárgyi munka kivitelezése jelen tervdokumentáció, a vonatkozó szabványok, rendeletek, utasítások, 

típustervek, technológiai utasítások alapján végezhető. 

 
A munkavégzés során, a vonatkozó biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásokat és a jelentős 

munkavédelmi kockázatok csökkentésére hozott intézkedéseket szigorúan be kell tartani, illetve 

tartatni. 

 
A munkavégzés technológiájának megfelelő és előírt védőruhák védőeszközök használata a 

munkaközi szünetek kivételével kötelező. 

 

Általános információk a munkavégzés környezetére vonatkozóan 

 
• Lehetséges terep viszonyok:  A nyomvonal érinthet egyaránt sík‐ és árkos területet, 

illetve fás‐, bokros részt 

• Talajmechanikai viszonyok:  ismeretlenek 

• Lehetséges környező létesítmények:  közművek 

vízelvezető árkok 

fő‐ és mellékút 

aszfaltozott, betonozott és földes mellék utak 

füvesített területek 

• Alkalmazott technológiák:  ELMŰ Hálózati KFT. szabályozási rendszer 

szerint 

• Anyagszállítás:  aszfalt, beton vagy földes fő‐ illetve mellékúton 

• Üzemek:  nincsenek 

• Egyéb:  nincsenek 

 
Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások: 

Út mellett, villamos hálózat mellett, építési területen kell munkát végezni. Kábelárok kialakítása 

során gödörben kell munkát végezni. A nyomvonal érinthet meglévő gyengeáramú alépítményi 

hálózatot is. 

 
Keresztezések és megközelítések okozta veszélyforrások: 
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A tervezett hálózat aszfaltozott, betonozott vagy földes fő‐ vagy mellékutat keresztezhez. A tervezett 

kábelhálózat egyéb közműveket keresztezhet. 

 
Különböző feszültségszintek okozta veszélyforrások: 

• A feszültségszintek: 0,4kV 

• A hálózat közelében csak feszültség‐mentesítés után lehet munkát végezni! 

• Amennyiben a hálózat kialakítása és a szakképzett személyzet lehetővé teszi feszültség alatti 

munkavégzés is lehetséges. 

Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások (kockázati tényezők): 

• Út mellett kell munkát végezni 

• Árokban munkát kell végezni 

• Villamos feszültség veszélyforrásai, áramütés 
 
 

Jogszabályi háttér 

 
Jelen műszaki tervet a munkavédelemről szóló 5./1993. (XII.26.) MüM rendeletnek és az 1993. évi 

XCIII. törvény előírásainak figyelembevételével készítettük el. 

 

A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél 

és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek – ezek hiányában az építtetőnek – figyelembe kell 

vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. 

 

A tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek 

figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket 

egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható 

időtartamát 
 

Meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, 

a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. 

 

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési 

tervdokumentáció részét képezi a rendeletben meghatározott tartalmú biztonsági és 

egészségvédelmi terv. 
 

A jogszabály szerint tehát biztonsági és egészségvédelmi tervet (továbbiakban: BET) azoknál az 

építkezéseknél kell készíteni, amelyek megvalósítására kiviteli terv készül. 
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A kivitelezés megkezdése előtt munkavédelmi koordinátort kell kijelölni. A munkavédelmi 

koordinátor feladta a lentebb részletezett munkautasítások kidolgozása a tárgyi munka elvégzéséhez. 
 

Általános rendelkezések a munkaterületre vonatkozóan 

 
Munkavégzés csak olyan területen történhet, melyet az Elosztói engedélyes illetékese a kivitelező 

vállalkozónak személyesen, dokumentáltan átadott és ott a munkavégzést engedélyezte. 

 

Különös gondot kell fordítani az MSZ 1585 szerinti feszültségmentesítések és feszültség alá 

helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 

Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni TILOS, kivétel ez 

alól a szabályos FAM (Feszültség Alatti Munkavégzés)! 

 

A feszültség alatt álló hálózatrészeket, villamos berendezéseket el kell határolni, illetve ezen részeket, 

meg kell jelölni. (zászló, műanyag lánc stb.)! 

 

A feszültség mentesítésre vonatkozó igényt, írásban kell bejelenteni, az ELMŰ Hálózati Kft. területileg 

illetékes Régióján. 

 

Feszültség közelében történő munkavégzés esetén, ha a szabványos üzemvitelre vonatkozó előírások 

nem tarthatóak be, elsősorban a következőket kell biztosítani: 

 

‐ A munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biztonsági intézkedések 

végrehajtására egyszemélyi felelőst kel kijelölni. 

‐ A veszélyes helyet meg kell jelölni, illetőleg az illetéktelen bejutást meg kell akadályozni. 

‐ A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges számú, azzal megbízott 

és kioktatott, kiképzett személy tartózkodhat. 

 

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. Az utasítás adónak minden esetben meg kell győződnie az utasítás 

megértéséről 
 

A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell: 

• Földelés – munkahelyi földelő rövidrezárók meglétét 

• Rendszer azonosságot 

• Az érintésvédelmi előírások érvényre jutását 

• A környezeti munkabiztonsági feltételek teljesülését 



 
18. oldal 

2360 Gyál Szilvás utca 11 HRSZ: 3956 szám alatti ingatlan 
villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607490845, Tervszám:  KT-1968-21 

 

 

Az üzemvitelre vonatkozó műszaki‐ és biztonsági előírások szigorú betartásáról előzetesen 

gondoskodni kell. A meglévő és az esetlegesen terv szerint kialakítandó körzethatárok, és 

szakaszhatárok helyét az üzemeltetővel előzetesen egyeztetni kell. 

 
A munkaterület kialakításakor és azon történő munkavégzéskor az alábbiakat kell figyelembe venni: 

‐ 4/2002. (II.20.) SzCsM‐EüM együttes rendeletet, mely az építési munkahelyeken az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről rendelkezik 

‐ 3/2002. (II.8.) SzCsM‐EüM együttes rendeletet, mely a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjét határozza meg, 

‐ az ágazati előírásokban leírtakat 
 

A tervezés során a tervező figyelembe vett minden olyan körülményt, amely a biztonságos 

munkavégzést teszi lehetővé. 

 

A kivitelezési munka, kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevételével 

végezhető, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni. 

 

Az egyes munkafolyamatokhoz a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen ismertetésre 

kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi előírásai, az elvégzéshez 

szükséges emberi erőforrások, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi követelményei, a 

munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint 

környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is. A mennyiben különleges építési technológiát kell 

alkalmazni, azt a tervnek részletes leírás keretén belül kell tartalmaznia. 

 

A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technológiát 

választani, amely a személy‐ és vagyonbiztonságot veszélyezteti, vagy bármilyen okból 

veszélyhelyzetet teremthet. 
 

A dolgozók közül egy személynek vizsgázott elsősegély nyújtónak kell lennie. A munkaterületen a 

dolgozok létszámának megfelelő méretű mentőládát kell tartani, melyet ha szükséges ki kell 

egészíteni további elsősegély anyagokkal. 
 

A mentőládában el kell helyezni a legközelebbi elsősegélynyújtó hely, orvosi rendelő vagy kórház 

címét, elérhetőségét. 

 

A biztonságos üzemállapot megteremtése érdekében, ahol be ‐ vagy leesés veszélye áll fenn, ill. 

a dolgozót leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, stb. kell a védelméről 

gondoskodni. 
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Amennyiben a munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elő, a munkát 

azonnal le kell állítani, a dolgozókat, eszközöket biztonságba kell helyezni. A veszélyhelyzet 

megszűntéig a területet le kell zárni, és meg kell kezdeni a balesetveszély elhárítását. 

 

Munka közben előforduló sérüléseknél a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni. Ha 

járóképes, orvoshoz kell kísérni, cselekvőképtelenség esetén a mentőket kell értesíteni. 

 

Balesetnél minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni! 
 

A munka helyszínéről minden felesleges anyagot, szerszámot, törmeléket el kell szállítani, nehogy az 

forgalmi akadályt képezzen és balesetet idézzen elő. Ha az elszállításra nincs mód, a helyszínen 

maradó anyagokat korláttal körül kell zárni, ki kell világítani, szükség esetén őrt kell állítani. 

 

A Felelős Műszaki Vezető köteles a munkát biztonságos módon megszervezni, szükséges létszámról, 

szerszámról, eszközökről gondoskodni, ellenőrizni a munkavédelmi berendezések, felszerelések 

használatát valamint a munkavédelmi utasítások betartását. 

 

A munkaterületet megfelelően el kell korlátozni. 
 

A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell fordítani a forgalomirányításra, a KRESZ által előírt 

forgalomirányító táblák kihelyezésére. A munkaterület kialakítását a jóváhagyott forgalomtechnikai 

tervszerinti vagy annak hiányában a 3/2001.(I.31) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák 

elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről (4/2001.(I.31.) KÖVIM rendelet a közúti 

jelzőtáblák méreteiről és követelményeiről vagy a KRESZ szabályai szerint kell kialakítani. A táblákat 

és korlátbakokat eldőlés ellen rögzíteni kell. Ha szükséges éjszakára a munkahelyet ki kell világítani. 

Az anyagok szállítása a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével történjen. 

 

Minden egyes technológiai és műveleti utasítás részletesen kitér a betartandó munkavédelmi 

előírásokra és szükséges védőeszközökre, azok használatára. 

 

A munkahelyek közlekedő útjai feleljenek meg a várható legnagyobb igénybevételnek, és a higiéniai 

követelményeknek. Felületük legyen kellő súrlódású, egyenletes, botlás, és billenésmentes. 

Szélességük, és szabad magasságuk tegye lehetővé a gyalogosok, és járművek biztonságos 

közlekedését. 

 

A munkahelyek (árkok, szerelőgödrök, ideiglenes állóhelyek) a munkavégzéshez szükséges helyet 

biztosítsák, hogy az alkalmazott technológiából adódó munkaműveletek biztonságosan 

elvégezhetőek legyenek. 
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A berendezés átadása előtt az érintésvédelmi és szigetelési szabványossági felülvizsgálatot, ill. 

méréseket a kivitelezőnek el kell végezni – végeztetni. A felülvizsgálatot csak arra feljogosított 

személyek végezhetik. 

 

Ha szükséges, külön menekülési utat kell kijelölni, és gondoskodni annak akadálymentességéről! 
 

Általános rendelkezések a munkavállalóra vonatkozóan 

 
Üzemeltetőre, Berendezésfelelősre, Munkavezetőre, Szakképzett és kioktatott személyekre 

vonatkozó képesítéseket, követelményi előírásokat az MSZ 1585 alapján kell alkalmazni. 

 

Építési és szerelési munkát csak munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási oktatásban 

részesített dolgozók végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók 

kezelhetnek. 

 

Telephelyen vagy idegen munkaterületen figyelembe kell venni a telephely üzemeltető vagy generál 

kivitelező illetve az alkalmazott Munkavédelmi Koordinátor előírásait, erről külön oktatást kell 

tartani. 

 

Mérési munkákat csak szakképzett és kioktatott dolgozók végezhetnek. 
 

A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles a dolgozókkal a 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból a munkavégzésből eredő veszélyeket 

(veszélyforrást, veszélyhelyzetet) és annak megelőzésével, elhárításával kapcsolatos teendőket 

ismertetni. 

 

A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata kötelező, 

melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki Vezető feladata. Egyéni védőeszközök, 

védőbakancs, hosszúnadrág, hosszú ujjú kabát, védősisak, magasban végzett munka esetén zuhanás 

gátló, mászó övhasználata kötelező. 

 

Csak olyan eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, amelyek a biztonságtechnikai 

előírásoknak megfelelnek, ennek tényéről a Felelős Műszaki vezetőnek minden nap meg kell 

győződnie. 

 

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek és az ott dolgozónak a technológiai és műveleti 

utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük 

a biztonságos munkavégzéshez. 
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A munka elvégzéséhez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni 

védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk. 

 
Földmunkálatok munkavédelmi szabályai 

 
A tervben előirt, kutatógödröket minden esetben el kell készíteni. Ha a közműhelyzet megköveteli 

további kutatásokat kell végezni, erről a megrendelőt előzetesen tájékoztatni kell. Idegen a rajzon 

nem szereplő közmű, kábel találása esetén a megrendelőt és ha ismert a közmű tulajdonosát 

értesíteni kell. 
 

A rajzon szereplő közmű helyzetet fenntartással kell kezelni, annak pontos bemérése előtt. 

A kutató gödröket csak óvatos kézi földmunkával szabad végezni. 

A tervben előirt szakfelügyeleteket meg kell rendelni, dokumentálni. A szakfelügyelet utasításait be 

kell tartani. 

A feltárt közműveket védelembe kell helyezni, már a munkavégzés alatt is. 
 

1 méter vagy annál mélyebb árkot a talaj adottságainak megfelelően dúcolni kell. 

A dúcolat épségét, állékonyságát munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell. 

Az árok egyik oldalán közlekedő sávot kell biztosítani. A kitermelt földet biztonságosan deponálni kell. 
 

A munkavégzés során talált robbanószerkezetekhez hozzányúlni TILOS! A megtalálás helyén kell 

hagyni, el kell keríteni és gondoskodni kell az őrzéséről. Értesíteni kell a Katasztrófavédelem illetékes 

szervét. A terület lőszermentesítéséig munkát végezni az érintett területen TILOS. 

 

Közmű elzáró csapok illetve közmű szerelvények hozzáférhetőségét nem lehet korlátozni. 

A tűzcsapok megközelítését folyamatosan biztosítani kell. 

Régészeti anyag feltárása esetén munkát fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes régészeti 

hatóságot. 

Gépek üzemeltetését csak az adott gépre kioktatott, jogosultsággal rendelkező és kezelésével 

megbízott személy végezheti. 

 
A munkaterületen belüli építményeket, oszlopokat, fákat deszkatakarással kell megvédeni. 

 
Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, továbbá amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 
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Alépítményben végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
Az alépítményt, szekrényt, aknát, mindaddig veszélyes légtérnek kell tekinteni, míg ellenkezőjéről 

meg nem győződtünk. 

 

Leszállás előtt minden esetben méréssel kell meggyőződnünk a légtér veszélytelenségéről. 

Munkavégzés alatt folyamatos gázmérést kell végezni. 

 

A gázmérést végző eszköznek érvényes hitelesítéssel kell rendelkeznie. 
 

A megengedettnél nagyobb gázkoncentráció észlelésének tényéről a Gázműveket. értesíteni kell. 

A gázveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rögzíteni kell az építési naplóban 

Az alépítményeken csak olyan fedlap helyezhető el, amely lehetőséget biztosít az előzetes 

gázmérésre. 

A fedlapokat csak a rendszeresített emelőeszközzel, az emelés munkavédelmi szabályit figyelembe 

véve (18 év feletti egészséges férfi max, 50 kg) szabad kinyitni. 

 

A kinyitáshoz szikrát okozó eszközt tilos igénybe venni. 

A nyitott alépítményt a forgalom elől el kell korlátozni. 

Az alépítményben dolgozni csak felső felügyelettel szabad. 
 

2 méternél mélyebb alépítménynél a menekülésre alkalmas emelő szerkezetet kell alkalmazni. 
 

Alépítmény fal áttörésénél meg kell győződni, hogy a falba vagy mögötte eltakart közművezeték 

nincs. 

 

Minden bevezető csőnyílást, áttörést víz és gázzáró tömítéssel el kell tömíteni. 
 

A csőnyílástömítő anyagnak meg kell felelnie a magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiség, 

épület osztályelőírásainak! 

 

Földkábelek építésénél végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
A földkábel tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és a keresztező 

közműveket, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után a tervezett nyomvonalon 20 m‐enként 

kutatógödröket kell kiásni és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges 

helyzetét. 
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Fokozott gondossággal végzendő a meglévő üzemelő kábelek közelében a munkavégzés. 
 

A kiásott kábelárkot, munkaterületet a gyalogos és gépjármű közlekedés biztonsága érdekében a 

hatósági KRESZ előírások figyelembevételével 1m magas jelző, illetve védőkorláttal kell elzárni. Az 

elzárt munkaterület határait alkalmas módon elhelyezett jelzőtáblákkal, szürkület beálltakor 

jelzőlámpákkal kell ellátni. 

 

A kábelárkok mentén lévő épület bejárók, üzemekbe, gyalogátkelőhelyeken stb. való zavartalan és 

baleset‐mentes közlekedés lehetővé tételére megfelelően méretezett, mindkét oldalán korláttal 

ellátott átjárókat kell létesíteni. 
 

Különös gondot kell fordítani a meglévő kábelek beazonosítására, a feszültség‐mentesítések 

szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 

Az üzembe helyezés során ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet, a munkahelyi földelés rövidrezárók 

és egyéb eszközök eltávolításának tényét. 

 

A kábelárok, munkaárok partfal állékonyságáról (rézsű vagy támfal kialakítás) szükség szerint 

gondoskodni kell. 

 

A kábelek hálózati rendszerének kapcsolatát a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi vázlat tartalmazza. 

A kábel dobok mozgatását csak erre kioktatott személy végezheti. 

A kábeldobokat elgurulás ellen rögzíteni kell. 
 

A kábeldobok, kábelek mozgatására megfelelő létszámról kell gondoskodni ( max 50 kg/fő). 

A behúzásnál egy fő munkairányítónak folyamatosan jelen kell lenni. 

Gépi behúzásnál a behúzó csörlőt csak vizsgával rendelkező személy kezelheti. 

A behúzásban résztvevőknél rádió telefonnak kell lenni. 

Földfeletti hálózat építésénék végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
Oszlopállításnál megfelelő létszámról kell gondoskodni (max 50 kg/fő). 

Mászó öv, zuhanás gátló használata kötelező. 

Az oszlopok állékonyságáról minden esetben meg kell győződni! 
 

Oszlopra való feljutáshoz az előirt védőfelszerelést még a földön állva kell felvenni. 
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Oszlopra mászóvassal, speciális létrával vagy emelőkosárral lehet feljutni. 
 

Emelőkosarat csak a használatára kiképzett, engedéllyel rendelkező, megbízott személy kezelheti, az 

emelőkosárban csak ilyen személy tartózkodhat. 

 

Ha létráról történik a munkavégzés, akkor a létrát elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

Az oszlopsoron szeles, viharos időben munkát végezni TILOS 

Oszlopsoron csak olyan dolgozó végezhet munkát, akit erre kioktattak, erre írásban engedélyt kapott. 
 

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. 

 

A magasban dolgozónak zuhanás gátlót kell viselnie. Áramütés vagy baleset esetén azonnal meg kell 

kezdeni az elsősegélynyújtást, a balesetet szenvedetett orvosi ellátásban kell részesíteni. 

 

Oszlopok állításánál betartandók az emelőgépek biztonsági előírásai, a teheremelésére, irányítására 

vonatkozó biztonsági szabályok, a munkakörnyezet közelében lévő minden személyre és 

infrastruktúrára vonatkoztatva. 
 

Szabadvezeték terítésnél, és beszabályozásnál terítőgörgős technológiát kell alkalmazni, és a 

vezetékre, oszlopokra vonatkozó húzóerő szabályozásról gondoskodni kell. 

 

Az oszlophelyek fúrásánál fokozott figyelemmel kell eljárni, a térszint alatti és feletti közművek, 

alépítmények tekintetében, úgymint: víz, gáz, hírközlő és villamos vezetékek, műtárgyak alapjai. 

 

A szabadvezeték bontása során meg kell győződni a meglévő oszlopok állékonyságáról. Amennyiben 

az oszlop nem mászható úgy a vezetékbontást más módon (létráról vagy kosaras kocsiról) kell 

elvégezni. 
 

Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos 

megkérésére és végrehajtására. 

 

A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok 

 
• 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 
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• 18/2008.  (XII.3.)  SZMM  rendelet  az  egyéni  védőeszközök  követelményeiről  és 

megfelelőségének tanúsításáról 

• MSZ 07‐3608‐1991‐ A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági 

követelményei. 

• 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

• MSZ 14399‐80 Technológiai és munkavédelmi követelmények 

• 4/2002. (II. 20.) SzCsM‐EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

• 3/2002.  (II.8.)  SzCsM‐EüM  együttes  rendelet.  A  munkahelyek  munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

• engedélyezők előírásait 

• megrendelő előírásait 

• érintett idegen telephelyek, üzemek előírásait 

Ha bármilyen említett előírást, szabályozást nem lehet betartani, a MUNKÁT LE KELL ÁLLÍTANI és a 

beruházóval, illetve a munkavédelmi megbízottal, munkavédelmi koordinátorral azonnal fel kell 

venni a kapcsolatot. 
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FELHASZNÁLT SZABVÁNYOK, JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYOK 
 

• 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 
• 312/2012.  (XI. 8.) Korm.  rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági  eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
• 40/2017.  (XII.  4.)  NGM  rendelet  az  összekötő  és  felhasználói  berendezésekről,  valamint  a 

potenciálisan  robbanásveszélyes  közegben  működő  villamos  berendezésekről  és  védelmi 
rendszerekről 

• 72/2003.  (X.  29.) GKM  rendelet  a  Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági  Szabályzatának 
kiadásáról 

• 8/2001.  (III.  30.)  GM  rendelet  a  Villamosmű Műszaki‐Biztonsági  Követelményei  Szabályzat 
hatályba léptetéséről 

• 2/2013.  (I.  22.)  NGM  rendelet  a  villamosművek,  valamint  a  termelői, magán‐  és  közvetlen 
vezetékek biztonsági övezetéről 

• 324/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
• 531/2017 (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről 
• 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia‐ipari építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokról 
• 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet módosításáról 

• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
• 1997.évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről. 
• 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről 
• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
• 5./1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 
• 4/2002. (II. 20.) SzCsM‐EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályiról. 
• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
• 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól. 
• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 
• 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről 
• 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 
• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
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• 27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet a környezeti zaj‐ és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 

• 68/2018. (XII.28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
• 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
• 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
• 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 
• 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 
• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási és 

Forgalombiztonsági Szabályzata” (EFSZ) 
• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendelet 
• 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendelet 
• 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki‐Biztonsági Követelményei Szabályzat 

hatályba léptetéséről 
• e‐ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírás 
 
 

• MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 
• MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára 
• MSZ 151‐8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű 

szabadvezetékek létesítési előírásai 
• MSZ 447:2019 Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra 
• MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése 
• MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése 
• MSZ HD 60364‐4‐41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4‐41. rész: Biztonság. 

Áramütés elleni védelem 
• MSZ 13207:2000 0,6/1 kV‐tól 20,8/36 kV‐ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek 

és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége 
• MSZ EN 50522 1 kV‐nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése 
• MSZ 7487‐2, 3:1980 Közmű‐ és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a 

térszín alatt/felett 
• MSZ 15688:2009 A villamosenergia‐fejlesztő, ‐átalakító és ‐elosztó berendezések tűzvédelme 
• MSZ EN 50160:2011 és MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A közcélú elosztóhálózatokon 

szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői 
• MSZ 146‐6:1998 2. és MSZ 146‐6:1998/2M:2003 0,6/1kV névleges feszültségű elosztóhálózati 

kábelek 
• MSZ EN 61936‐1:2016 1 kV‐nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények 
• MSZ 14550‐2/1980 Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Nagyfeszültségű szigetelt 

vezetékek 



 
28. oldal 

2360 Gyál Szilvás utca 11 HRSZ: 3956 szám alatti ingatlan 
villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC: 000607490845, Tervszám:  KT-1968-21 

 

 

 
 

• Az ELMŰ üzletszabályzata 
• ELMŰ Szervezeti Szabályzata 
• D_U_006‐06 Irányelv a hálózatok, hálózati berendezések üzemeltetéséhez 
• D_U‐006‐15 Érintésvédelmi szabályzat 
• D_U‐006‐20 Hálózatok elemeinek egységes jelölési rendje 
• D_U_010 Hálózatfejlesztési irányelvek KÖF és KIF 
• D_U‐012 Fogyasztói berendezések kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra kapcsolásának 

műszaki feltételei 
• D_U‐018 Létesítési irányelv 
• D_U_018‐06_KÖF/KIF transzformátorállomások és KÖF kapcsolóállomások tervezése 
• D_U‐018‐07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok, fogyasztói csatlakozók és közvilágítás 

tervezése 
• D_U‐018‐10 Kábelhálózatok (NAF, KÖF és KIF) kivitelezése 
• D_VU‐008 A hálózati standard anyaglista használata 
• D_VU‐018 A fogyasztói csatlakozó és mérőhelyi munkák végrehajtására 
• D_TU‐018 A közvetlen mérésű mérőhelyek és csatlakozók szerelési munkáira 
• D_TU‐053 A mérőváltós és/vagy távleolvasású mérőberendezések szerelési munkáira 
• N_VU_041 SZ. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS „Kábeles csatlakozó tervezés folyamata” 
• T_U_005 UTASÍTÁS „A környezetvédelmi tevékenységek végzéséről” 
• T_U_36_Vállalkozói tevékenység munkavédelmi tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásai 
• T_VU‐004 Hulladékok kezelésének ügyrendje 
• T_U‐005 Szabályzat a környezetirányítási tevékenységek végzéséről 
• MMT 050.0024 OTR‐TPC oszloptranszformátor állomások 
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2360 Gyál Szilvás utca 11 HRSZ: 3956 szám alatti ingatlan 
villamosenergia‐ellátása 

Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

Alulírottak, mint az alábbi kiviteli tervdokumentáció tervezői kijelentjük, hogy az általunk tervezett 
 

„2360 Gyál Szilvás utca 11 HRSZ: 3956  
szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása” 

című és 

KT_1968‐21 

 
munkaszámú  műszaki  tervdokumentáció  a  munkavédelemre,  tűzvédelemre,  környezetvédelemre, 

természetvédelemre,  műemlékvédelemre  és  az  épített  környezet  védelmére  vonatkozó  hatályos 

jogszabályokban meghatározott követelmények betartásával készült. A tervezett műszaki megoldások 

eleget tesznek a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, típusterveknek és üzemeltetői 

előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A műszaki kiviteli tervtől eltérni csak a tervező 

előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad. 

 

Budapest, 2021. szeptember 22. 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy Árpád 
Tervező 

 
Murg Zsolt 

Felelős tervező 
Kamarai szám: 01‐10832 

 



11

13

Szil
vá

s u
tca

3956

3957

(39
48

)

1

k

V

~

T

C

~

~

T

C

~

~

T

C

~

~

T

C

~

~

T

C

~

~

T

C

~

~

T

C

~

~

T

C

~

~

T

C

~

~

T

C

~

~

T

C

~

~
T

C

~

~

T

C

~

~

T

C

~

~
T

C
~

~

T

C

~

~

T

C

~

~

T

C

~

~

T

C

~

  ///  

  ///  

 

 

/

/

/

 

 

 

 

/

/

/

 

 

 

 

/

/

/

 

 

 
 
/
/
/
 
 

 
 
/
/
/
 
 

 

 

/

/

/

 

 

 

 

/

/

/

 

 

 
 
/
/
/
 
 

0

,

4

k

V

 

 

/

/

/

 

 

0

,

4

k

V

0

,

4

k

V

 

k

z

v

 

  ///    ///  

D

I

G

I

D

I

G

I

D

I

G

I

D

I

G

I

D

I

G

I

D

I

G

I

D

I

G

I

V

Í

Z

V

Í

Z

V

Í

Z

V

Í

Z

V

Í

Z

V

Í

Z

V

Í

Z

V

Í

Z

V

Í

Z

0

,

4

k

V

0

,

4

k

V

0

,

4

k

V

0

,

4

k

V

  ///  

  ///  

 

 

/

/

/

 

 

 

 

/

/

/

 

 

 

 

/

/

/

 

 

 
 
/
/
/
 
 

 
 
/
/
/
 
 

 

k

z

v

 

 

k

z

v

 

 

k

z

v

 

 

k

z

v

 

 

k

z

v

 

 

k

z

v

 

 

 

/

/

/

 

 

 

 

/

/

/

 

 

 
 
/
/
/
 
 

0

,

4

k

V

 

 

/

/

/

 

 

0

,

4

k

V

0

,

4

k

V

 

k

z

v

 

  ///    ///  

G

Á

Z

G

Á

Z

G

Á

Z

G

Á

Z

G

Á

Z

G

Á

Z

G

Á

Z

V
O

D
A

F
O

N
E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

V

O

D

A

F

O

N

E

5

4

7

6

9
11

132

15

1 8

17

Szil
vá

s u
tca

3954

3969

3955

3956

3957

3941

3958

3959

39603939

(39
48

)

(3940)

V

Jelmagyarázat

: Tervezett 0,4 kV-os csatlakozókábel

: Szennyvíz vezeték

: Vízvezeték

: Gázvezeték

1kV

: Meglévő 0,4 kV-os légvezeték0,4kV

: Burkolat széle

: Védőcső

SZ

VÍZ

GÁZ

~TC~

: Telekom távközlési alépítmény
TC

: Telekom távközlési légvezeték

1kV : Meglévő 1 kV-os földkábel

  ///  

  /  

: Meglévő 1F légvezetékes csatlakozó

: Meglévő 3F légvezetékes csatlakozó

: MVM NET hálózat

MVM NET

: HWR Telecom hálózat

HWR

: Invitech hálózat

INVITECH

: Távközlési kábelT T

: PR-Telecom hálózat
PR-T

: Vodafone légvezeték
VODAFONE

: Lan-Ter-Ker hálózat
LAN-T

: Invitel hálózat

INVITEL

: Digi hálózat
DIGI

EOV Alapszint: BaltiVetület:

1:500, 1:250

2360 Gyál Szilvás utca 11 HRSZ 3956 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása

Megbízó:

Dátum:

Rajzszám:

Nyomvonal hossza:

Felelős tervező:

Lépték:

Rajz megnevezése:

Nyomvonalrajz

-  A kábeleket 0,7 m mélyen, KPE védőcsőben, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni.

-  A kábeleket az úttest alatt - fúrás esetén 2,8 m mélyen - 1 m mélyen kell fektetni.

-  A kábeleket út-, valamint közműkeresztezéskor (pl.: vízvezeték) védőcsőbe kell helyezni.

-  Kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!

-  Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani!

-  Érintésvédelem módja: nullázás.

-  Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni!

-  A tervezett elektromos kábel és a meglévő gázvezeték között 1 m távolság tartandó!

-  A meglévő földkábeles csatlakozóvezeték nyomvonala csak tájékoztató jellegű, annak 

 elhelyezkedése pontosan nem ismert!

Megjegyzés:

11 m

M 1:500

M 1:250

NAYY-J 4x25 mm² RE 0,6/1 kV-os földkábel
Építendő kábel típusa : 

Nyomvonalhossz:     11 m

Védőcsőhossz:           1 m + 4 m

Kábelhossz:    26 m

Átmérő: KG Ø110 (földben) + KPE Ø110 (földben)

Védőcsőhossz:           3 m
Átmérő: KPE   Ø63 (oszlopon)

1:500, 1:250

2021. szeptember

KT_1968-21

Megbízó:

Dátum:

Munkaszám:

Nyomvonal hossza:

Felelős tervező:

Lépték:

Rajz megnevezése:

Tervező:

Nyomvonalrajz

NYR-csatl_1968-21

1148 Budapest, Lengyel u. 15.

Murg Zsolt 01-10832 Nagy Árpád

AutoCAD SHX Text
B10/4 betonoszlop

AutoCAD SHX Text
Tervezett NAYY-J 4x25 mm²  RE 0,6/1 kV-os  méretlen csatlakozókábel nyomvonalhosz: 11 fm

AutoCAD SHX Text
Meglévő, szabadvezeték  hálózat,kötegelt  AXKA 3x95 + 25/95mm   2+KTV

AutoCAD SHX Text
Más tervben tervezett kábelfogadó szekrény

AutoCAD SHX Text
KG 110-1,0-0,7 védőcső

AutoCAD SHX Text
aszfalt út

AutoCAD SHX Text
zöldterület

AutoCAD SHX Text
beton járda

AutoCAD SHX Text
T-COM

AutoCAD SHX Text
T-COM

AutoCAD SHX Text
T-COM

AutoCAD SHX Text
T-COM

AutoCAD SHX Text
Vodafone Magyarország Zrt.

AutoCAD SHX Text
Vodafone Magyarország Zrt.

AutoCAD SHX Text
Vodafone Magyarország Zrt.

AutoCAD SHX Text
Vodafone Magyarország Zrt.

AutoCAD SHX Text
Vodafone Magyarország Zrt.

AutoCAD SHX Text
Vodafone Magyarország Zrt.

AutoCAD SHX Text
Vodafone Magyarország Zrt.

AutoCAD SHX Text
Vodafone Magyarország Zrt.

AutoCAD SHX Text
b. térkő járda

AutoCAD SHX Text
beton térkő

AutoCAD SHX Text
gk. beálló

AutoCAD SHX Text
B10/4 betonoszlop

AutoCAD SHX Text
Tervezett NAYY-J 4x25 mm²  RE 0,6/1 kV-os  méretlen csatlakozókábel nyomvonalhosz: 11 fm

AutoCAD SHX Text
Meglévő, szabadvezeték  hálózat,kötegelt  AXKA 3x95 + 25/95mm   2+KTV

AutoCAD SHX Text
Más tervben tervezett kábelfogadó szekrény

AutoCAD SHX Text
KG 110-1,0-0,7 védőcső

AutoCAD SHX Text
aszfalt út

AutoCAD SHX Text
zöldterület

AutoCAD SHX Text
beton járda

AutoCAD SHX Text
É

AutoCAD SHX Text
b. térkő járda

AutoCAD SHX Text
beton térkő

AutoCAD SHX Text
gk. beálló



Terv címe:

Terv szám: KT_1968-21

MSZ 447. szerint csatlakozó kábelen megengedett feszültségesés: 1%

Ellenőrzés feszültségesésre: Jelölések

l cosϕ I ρ U v A DU 3f Uf ► Fázisfeszültség   [V]

[m] [ ] [A] [Ω mm2 / m]   [mm2] Uv ► Vonali feszültség   [V]

26 1 16 0,03 25 I ► Áramerősség   [A]

MEGFELELŐ DU1f ► Egyfázisú feszültségesés   [%]

DU3f ► Egyfázisú feszültségesés   [%]

l ► Kábel (vezeték) nyomvonalhossza   [m]

A ► Kábel (vezeték) keresztmetszete   [mm2]

Pv1f  ► Veszteségteljesítmény kábelen, 1 fázisú rendszerben   [kW]

Pv3f  ► Veszteségteljesítmény kábelen, 3 fázisú rendszerben   [kW]

r: ► a vezető fajlagos ellenállása

alu: 0,030 [Ω mm2 / m]

réz: 0,018 [Ω mm2 / m]

2360 Gyál Szilvás utca 11 HRSZ: 3956 
alatti ingatlan villamosenergia ellátása földkábeles csatlakozó létesítés

Méretezés

KÁBEL TEAM KFT.
1148 Budapest Lengyel u. 15.
Weblap: www.kabelteam.hu
E-mail: info@kabelteam.hu

Tel: 06/1 470-80-40  Fax: 06/1 470-80-45

Értékelés:

[V] [%]

400 0,216

1/2



2. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez

Dátum:

Címe:

EWC 

kódszám2
Tömeg                         

(t)

Megneve-

zése3 Helyszíne4

17 05 04 0,7777 2

17 01 01 0,0000

17 03 02 0,0000

17 02 01

17 04 01

17 04 02 0,001 2

17 04 11 2

17 02 03 0,001 2

17 09 04

17 01 02

17 01 03

17 02 02

0,7797

KÜJ, KTJ száma:

Neve, címe:

ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP
az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz

Az építtető adatai:

KÜJ, KTJ száma:Címe:

2021.10.03

A vállalkozók adatai:

Neve: Neve, címe:

Sor-          
szám

Építési hulladék Kezelési mód
A hulladék anyagi minősége szerinti                                            

csoportosítás1

Helyrajzi száma:

felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, továbbépítése. (A kívánt rész aláhúzandó!)

Az építéshely adatai:

A végzett tevékenység: 1  kV födkábel létesítés

2360 Gyál Szilvás utca 11 HRSZ: 3956 
alatti ingatlan villamosenergia ellátása földkábeles csatlakozó létesítés

Kitermelt talaj

Betontörmelék

Aszfalttörmelék

Fahulladék

1.

2.

3.

4.

Műanyag hulladék

Vegyes építési és bontási hulladék

Ásványi eredetű építőanyag-hulladék

5.

6.

7.

8.

Fémhulladék

4 A hulladékkezeléshezigénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát kell feltüntetni.

Összesen:

1 Egy csoporton belül a különböző EWC kódszámú hulladékokat, illetve a különböző kezelési mód alá tartozó hulladékokat külön sorban kell feltüntet-ni. A hulladékok 
csoportosítása az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló rend

2 a 10/2002. (III. 26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII. 18.)KöM rendeletnek megfelelően

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezelőnél kerül hasznosításra, a táblázatban 1-es kódszámot, amennyiben a hulladék ártalmatlanításra kerül 2-es kódszámot, 
amennyiben a hulladék további felhasználás céljából a helyszínen marad 3-as kódszámot kell feltüntet2/2
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1kV : Meglévő 1 kV-os földkábel
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: MVM NET hálózat
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2360 Gyál Szilvás utca 11 HRSZ 3956 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása

Megbízó:

Dátum:

Rajzszám:

Nyomvonal hossza:

Felelős tervező:

Lépték:

Rajz megnevezése:

Nyomvonalrajz

-  A kábeleket 0,7 m mélyen, KPE védőcsőben, homokágyban jelzőszalaggal kell fektetni.

-  A kábeleket az úttest alatt - fúrás esetén 2,8 m mélyen - 1 m mélyen kell fektetni.

-  A kábeleket út-, valamint közműkeresztezéskor (pl.: vízvezeték) védőcsőbe kell helyezni.

-  Kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!

-  Kábelfektetésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani!

-  Érintésvédelem módja: nullázás.

-  Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni!

-  A tervezett elektromos kábel és a meglévő gázvezeték között 1 m távolság tartandó!

-  A meglévő földkábeles csatlakozóvezeték nyomvonala csak tájékoztató jellegű, annak 

 elhelyezkedése pontosan nem ismert!

Megjegyzés:

11 m

M 1:500

M 1:250

NAYY-J 4x25 mm² RE 0,6/1 kV-os földkábel
Építendő kábel típusa : 

Nyomvonalhossz:     11 m

Védőcsőhossz:           1 m + 4 m

Kábelhossz:    26 m

Átmérő: KG Ø110 (földben) + KPE Ø110 (földben)

Védőcsőhossz:           3 m
Átmérő: KPE   Ø63 (oszlopon)

1:500, 1:250

2021. szeptember

KT_1968-21

Megbízó:

Dátum:

Munkaszám:

Nyomvonal hossza:

Felelős tervező:

Lépték:

Rajz megnevezése:

Tervező:

Nyomvonalrajz

NYR-csatl_1968-21

1148 Budapest, Lengyel u. 15.

Murg Zsolt 01-10832 Nagy Árpád
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Tárgy: Javaslat a Gyál, Újvilág u. 81. szám, 097/107 hrsz. alatti 
ingatlan villamosenergia-ellátásával kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 A Kábel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel utca 15.) Nagy Árpád, tervező elkészítette Gyál, Újvilág 
utca 81. HRSZ: 097/107 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték létesítése 
című, KT_2009-21 tervszámú műszaki tervdokumentációt. 

A tervdokumentáció Gyál, Újvilág utca 81. szám, 097/107 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátását 
szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.  

Az igényelt villamos energia: 3x32 A (lakossági) 
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett Újvilág utca (098/1 hrsz.) 
közterület. 
 A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a 
tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 
 Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentációk 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a.)   a gyáli 098/1 hrsz.-ú Újvilág utca közterületet érintően hozzájárul – a Kábel Team Kft. Nagy Árpád, tervező 
által készített Gyál, Újvilág utca 81. HRSZ: 097/107 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, 
földkábeles csatlakozóvezeték létesítése című, KT_2009-21 tervszámú műszaki tervdokumentáció szerinti 
közművezetékek – földkábel építéséhez. 

b.)   a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 

 
Határidő:  2021. október 31. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Kelevajda Mónika ügyintéző 

Gyál, 2021. október 4. 

 

            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 

 

Melléklet:  

 1 pld. kérelem  
 1 pld. műszaki tervdokumentáció  
 1 pld. nyomvonalrajz  

 





Kábel Team Kft. 
1148 Budapest, Lengyel utca 15. 

CIC:000607504282, Tervszám:  KT-2009-21 
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RAJZJEGYZÉK 
 

NYR‐csatl_KT_2009‐21  Tervezett földkábel, helyszínrajz 1:500; 1:250

 
 
 

Mellékletek: 

• Feszültségesés‐ és zárlatszámítás 

• Hulladék tervlap 
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ELŐZMÉNYEK 
Jelen  tervdokumentáció  a(z)  2360  Gyál  Újvilág  utca  81  HRSZ:  097/107  szám  alatti  ingatlan 

villamosenergia‐ellátását  szolgáló  földkábeles  csatlakozóvezeték  létesítésének  kiviteli  tervét 

tartalmazza. 

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A 

Az igényelt villamos energia: 3 x 32 A (lakossági). 

A műszaki terv az ELMŰ Hálózati Kft. megbízása alapján készült. Az áramszolgáltató műszaki feltételei 

alapján az igényelt energia a cím előtti kisfeszültségű szabadvezetéki hálózatról biztosítható. 

A felvevőképesség vizsgálatot, a csatlakozási pontot, valamint a hálózatról való leágazási pontot, a 

hálózat üzemeltetője, vizsgálta és határozta meg. 

A tervezés során az ELMŰ Hálózati Kft. területileg illetékes Régiójával egyeztettünk, alternatív javaslat 

kidolgozására nem volt szükség. 

 

A hálózat tulajdonosa:  ELMŰ Hálózati Kft. 
 

1132 Budapest, Váci út 72‐74. 
 

A hálózat üzemeltetője:   

ELMŰ Hálózati Kft. Dél‐Pesti Régió 1203 
Budapest, Csepeli átjáró 1‐3. 

 
 

Tervező cég:  Kábel‐Team Kft. 
 

1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tervező:  Nagy Árpád 

(nagy.arpad@kabelteam.hu) 

Kábel‐Team Kft. 

Levelezési cím: 1148 Budapest, Lengyel utca 15 

Tel: +36 70 339 6426 
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ÁTNÉZETI TÉRKÉP 

 
2360 Gyál Újvilág utca 81 HRSZ: 097/107 szám alatti ingatlan 

villamosenergia‐ellátása 

 
 

Tervezési terület 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Csatlakozási pont adatai  

Tulajdoni határ:  Csatlakozókábel a fogyasztó által létesített 
kábelfogadóban lévő első kötési pontja 

Hálózati leágazó pont:  Kisfeszültségű szabadvezeték tartóoszlopán lévő 
áramkötés 

Csatlakozó vezeték típusa:  Földkábel 

Meglévő szabadvezetéki hálózat műszaki adatai 
 

Feszültségszint:  0,4 kV ‐ kisfeszültség
Áramnem:  3 fázisú, váltakozó
Frekvencia: 
Közcélú hálózat típusa: 

50 Hz
AXKA 3x95 + 25/95mm 2, kötegelt  

 
 
 
 
 

Tervezett csatlakozókábel műszaki adatai 
 

Igényelt energia:  3 x 32 A
Vételezési és mérési feszültségszint:  0,4 kV ‐ kisfeszültség
Áramnem:  3 fázisú, váltakozó
Frekvencia:  50 Hz
Tervezett csatlakozókábel típusa: 
Tervezett védőcső típusa: 
Tervezett védőcső hossz: 

NAYY‐J 4x25 mm2 RE 0,6/1 kV
KPE ∅ 110 + KG ∅ 110 + KPE ∅ 63 (oszlopon) 
4,5 m + 1 m + 3 m 

Tervezett nyomvonalhossz:  14 m
Tervezett kábel szükséglet:  29 m

 
Érintett közterület adatai 

  

Hrsz.:  (097/132)
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Tervezett technológiai kialakítás 
 

2360  Gyál  Újvilág  utca  81  HRSZ:  097/107  szám  alatti  ingatlan  villamosenergia‐ellátása  az  érintett 

ingatlan előtt elhaladó légvezetékes hálózat oszlopáról megvalósítható. A (097/132) hrsz. közterületen 

meglévő  BB10/2  típusú,  áttört  gerincű  beton  bakoszloprólról  vezetjük  le  a  létesítendő 

csatlakozókábelt,    a más tervben tervezett, fogyasztói telepítésű kábelfogadó szekrényig. Az oszlopon 

a kábelt, 3 méteres magasságig védőcsőben kell vezetni és a teljes hosszban acélszalaggal kell rögzíteni. 

A kábel végeit végelzáróval kell védeni, nedvesség és egyéb káros behatás ellen. Az úttest alatt KPE 110 

mm,  gépkocsibejáró‐  és  közmű  keresztezésénél  KPE  110 mm  átmérőjű  védőcsövet  kell  beépíteni, 

valamint a nyomvonalrajzon  jelölt  egyéb helyeken  is  védőcsövet  kell  elhelyezni. A  kábelnyomvonal 

teljes szakaszán (kivéve fúrási útkeresztezések) „ERŐSÁRAMÚ KÁBEL” feliratú figyelmeztető szalagot 

kell elhelyezni, a kábel vagy védőcső függőleges felső alkotójától vett 20 cm‐en kívül. 

Figyelem! 
A  kivitelezés  során,  a  fúrási  munkákat  kivéve,  kizárólag  kézi  földmunka  végezhető! 
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KÁBELSZERELÉSI ELŐÍRÁSOK 

A talajba fektetett kábelekre az MSZ 13207:2000 3.12. pontja alapján kábeljelzőt kell rögzíteni, 

amelynek tartalmaznia kell a kábelvonal azonosítási jelét, és üzemi feszültségét. A kábeljelzőt 

legalább  10  m‐enként,  kábel  végelzáró  alatt  mindig,  keresztezések  előtt  és  után  0,5  m 

távolságon belül, kábelszerelvények (összekötő, elágazó) előtt és után 0,2 m távolságon belül, 

épületekbe való bevezetéseknél mindkét oldalon a fal síkjától 0,5 m távolságon belül, illetőleg 

kábelvédőcső mindkét végén 0,5 m távolságon belül kell elhelyezni. 

A  kábelszerelvényeknél  a  fentiekben  hivatkozott  kábeljelzők  mellé  fel  kell  tüntetni  a 

kábelszerelést végző dolgozó nevét és a szerelés dátumát, valamint az alábbi adatokat: 

‐ ELMŰ Kft. 
 

‐ kábel azonosító 
 

‐ feszültségszint 
 

‐ fektetési év 
 
 

ÜTEMTERV 

A tervezett munkafolyamatokhoz optimális esetben elegendő: 3x8 óra. 

Ütemterv: 

Előírt nyomvonalon a földmunkák elvégzése, forgalomkorlátozás kialakítása: 1 nap. 

Földkábel fektetése és hálózatra történő kapcsolása: 1 nap. 

Terület helyreállítása: 1 nap. 
 
 

FORGALOMTECHNIKA 
Jelen fejezet a munkavégzéshez szükséges ideiglenes forgalomkorlátozás általános szabályait foglalja 

össze. Amennyiben a tervcsomaghoz készült külön forgalomtechnikai terv, úgy az abban leírtakat kell 

alkalmazni és a mellékelt rajzoknak megfelelően kell kialakítani az ideiglenes forgalmi rendet, 

továbbá minden esetben figyelembe kell venni a közútkezelői hozzájárulás kikötéseit. 
 

A munkavégzés során a kivitelező anyagi és erkölcsi felelőssége az állandó és ideiglenes 

jelzésrendszer megléte és állapota, láthatóságának biztosítása, beleértve azok sérülése, hiánya 

esetén a javításukat, cseréjüket, pótlásukat. 
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Kiegészítő forgalomtechnikai terv nélkül a következő előírásokat kell figyelembe venni: 

 
A közutakon végzett munkák megkezdése előtt a munkaterületet ép, síkfelületű, tiszta elkorlátozó 

elemekkel körül kell határolni, valamint előjelezni kell. Az elkorlátozó elemeket, közúti táblákat úgy 

kell rögzíteni, hogy szélterhelés esetén azok ne mozduljanak el. Előre tervezett munkák esetén 

először a munkahelytől távolabb, annak megközelítése során észlelhető közúti jelzéseket kell 

elhelyezni. Ezt követően a munkahely jelzését kell elvégezni – ez a munkahely közelében kihelyezett 

jelzőtáblákat, sárga villogó lámpákat stb. foglalja magában, legvégül az elkorlátozó elemek 

elhelyezése szükséges – ezt a munkahely kezdetén, hosszanti oldalán és végén elhelyezett 

elkorlátozó elemekkel kell megtenni. A gyalogosforgalom ‐ munkaterülettől 1‐1,2 m magas, 

összefüggő, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral elhatárolt ‐ szabad 

mozgását biztosítani kell, akadály esetén min. 1 m széles akadálymentes provizóriummal át kell 

vezetni. A forgalom alatt álló közútra gyalogos nem terelhető. Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása 

után a munka azonnal megkezdendő, az ettől való eltérés engedély nélküli munkavégzésnek 

tekintendő. 
 

A fenti elemek munkahelytől mért általános távolságát a következő táblázat tartalmazza: 

 
 Előjelzés  Elkorlátozás kezdete  Tilalmi táblák feloldása 

a munkahely után 

Autópálya  250‐500  50  50 

Autóút  150‐250  50  50 

Lakott területen kívül  150‐250  20  20 

Lakott területen  50‐100  0,5  20 

 

 
Ideiglenes forgalomszabályozás céljára csak ép, fényvisszavető fóliás felületű jelzőtáblákat, 

terelőtáblákat szabad alkalmazni. A táblák egymással fedésbe nem kerülhetnek. 

 

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén az alkalmazott terelőkúpoknak és burkolati 

jelzőtesteknek is fényvisszavetőnek kell lennie. Az úttesten lévő elkorlátozásokat villogó 

borostyánsárga fényt adó lámpával kell megjelölni. 

 

Munkavégzés közben a sárga villogóval ellátott járműveknek a figyelmeztető jelzésüket használni kell. 

A munkaterületen tartózkodó személyeknek narancs,‐ vagy citromsárga, fényvisszavető felületű 

védőmellényt kell viselni. 
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Mozgó munkahelyek forgalomkorlátozása csak megfelelő látási és időjárási viszonyok között 

végezhető. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, vagy az eredeti körülmények romlanak, akkor a 

munkaterületet állandó munkahelynek megfelelően kell jelezni. 

 

Az elkorlátozó elemeket, jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy a 4/2001. 

(I. 31.) KöViM rendeletben előírt erőtani és szilárdságtani követelményeknek megfeleljenek, azok ne 

csússzanak el, ne dőljenek fel és ne forduljanak el. 

A közúton végzett munkák miatt azokat a jelzőtáblákat, jelzéseket, amelyek nem érvényesek, vagy a 

kialakítandó ideiglenes forgalmi renddel ellentétes értelműek, el kell távolítani, vagy érvényteleníteni 

kell. Jelzőtábla érvénytelenítése során letakarás céljára csak át nem látszó és a táblára megfelelően 

rögzített anyagot szabad felhasználni,‐ az elforgatást úgy kell végrehajtani, hogy a tábla megfelelően 

rögzítve legyen és jelzési képe az érintett útról (utakról) ne legyen látható. E feltételek hiánya esetén 

elfordítás nem alkalmazható. 

 

Amennyiben a forgalmi sávok szűkítésére kerül sor, az ideiglenesen kialakított forgalmi sávok 

szélessége gyorsforgalmi utak esetén nem lehet kisebb 3 m‐nél, nem gyorsforgalmi utak esetén pedig 

2,75 m‐nél. Több sávos utak esetén a legbelső sávot 2,5 m szélességig lehet csökkenteni, ha ebben a 

sávban szélességkorlátozást (2 m) alkalmazunk. 

 

Járdák esetében, ha a munkavégzés miatt nem marad legalább 0,75 m széles folyamatosan járható 

felület, akkor a járdát teljesen le kell zárni. Ebben az esetben a gyalogosok tereléséről gondoskodni 

kell. (út túloldali járdájára, vagy úttestre tereléssel) 

 

Autóbusz megállót érintő munkavégzés esetén gondoskodni kell a szilárd burkolatú leszállóhelyről és 

ezt a járdával össze kell kötni. A megállóhely normál busz esetén min. 12 m, csuklós autóbusz esetén 

min. 18 m hosszú legyen. Az elkorlátozás vége után legalább 17 m hely szükséges az autóbuszok 

beállásának biztosítására. 
 

A munkavégzés során a ki‐ és bejáratokon a személy és gépjárműforgalmat biztosítani kell! Ehhez 

gépjárművek esetén min. 3 m széles, gyalogosok esetén min. 1 m széles provizóriumot kell 

alkalmazni. 

 

A munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről 

kikerülő anyag, kitermelt föld, építési törmelék nem tárolható. A visszatöltésre nem kerülő föld 

folyamatos elszállításáról gondoskodni kell. 
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A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb 

mértékben korlátozhatják. A munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével vagy térbeni, 

illetve időbeni előrehaladásával – ha a munkaterületen a forgalomra veszélyes állapot nem marad – 

az ideiglenes közúti jelzéseket haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell. 

 

Ezeken felül a munkavégzés során be kell tartani a(z) 

 
• e‐ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírásban, 

• 1/1975. (II. 5.) KPM‐BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló KRESZ 

rendeletben, 

• 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendeletben, 

• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendeletben, illetve 

• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási  

és Forgalombiztonsági Szabályzatában” (EFSZ) foglaltakat. 

 
 

ÉRINTÉSVÉDELEM 
Az érintésvédelem módja kisfeszültségű hálózaton a TN‐C rendszerű (nullázás). Az érintésvédelem 
módja középfeszültségű hálózaton IT rendszerű (védőföldelés). 

 

Az érintésvédelem a D_U_006‐15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 
szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364‐4‐41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 

 

A hurokimpedancia, valamint zárlatszámítást elvégeztük. A tervezett hálózat kielégíti a nullázás 
feltételeit. 

 
 

Az érintésvédelem módja 22 kV‐os hálózaton az IT rendszer‐védőföldelés. Közös oszlopsoros hálózat 
létesítése esetén ‐ az oszlop anyagától függetlenül ‐ valamennyi oszlopot önállóan le kell földelni. A 
földelés ellenállás előírt értéke R ≤ 10 Ω. Az összefüggő érintésvédelmi rendszer, eredő földelési 
ellenállása maximum 2 Ω lehet. 

 

Az érintésvédelem a D_U_006‐15_irányelv_érintésvédelmi szabályzat nevű „Érintésvédelmi 
szabályzat” című utasítás és az MSZ HD 60364‐4‐41 szabvány előírásai alapján legyen kiépítve. 
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KÖZMŰVEK 
A közművek helyzete tájékoztató jellegű, nyomvonaluk az üzemeltető cégek adatszolgáltatásai 

alapján kerültek felvezetésre. Az adatszolgáltatással közölt adatokért a Tervező a felelősséget nem 

vállalhatja. 

 

A kivitelezés során az érintett közművektől szakfelügyeletet kell kérni! 

 
Mivel a tervrajzon feltüntetett közműadatok csak tájékoztató jellegűek, ezért pontos helyükről 

kutatóárok ásásával kell meggyőződni! 

 

A közműegyeztetésben foglaltak betartása kötelező! 
 

 
KIVITELEZÉS 
A hálózat létesítését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokában szabad! 

A közművektől a munkák megkezdése előtt 20 nappal szakfelügyeletet kell kérni. 

A meglevő kábelek és közművek tényleges helyéről kutató árok ásásával a kivitelező a kivitelezés 

megkezdése előtt köteles meggyőződni! 

 

Üzemelő közműhálózat közelében földmunka csak kézi erővel végezhető! 
 

A közúton folyó munkákat, útszűkületet, sebességkorlátozást jelzőtáblákkal ki kell táblázni, mindkét 

irányból. 

 

Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték terítését úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmat 

lényegesen ne akadályozza. 

 

A nyitott oszlopgödröt védőkorláttal – és szükség szerint ideiglenes korlátos átjárókkal – kell ellátni, 

melyet napnyugtától‐napkeltéig ki kell világítani. 

 

A munkák befejezése után a kivitelező köteles a bontott burkolatok helyreállításáról gondoskodni! 
 

 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
Jelen műszaki dokumentációban foglaltaktól eltérni csak a tervező, üzemeltető és a megrendelő 

hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás elmulasztásából származó minden következményért a 

kivitelező felelős. 
 

A kivitelezés során a tárgyi tervhez kapcsolódó szabvány, típusterv, ágazati, hatósági és ELMŰ 

Hálózati Kft. által leírt előírásokat és utasításokat maradéktalanul be kell tartani. 
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A kivitelezést ‐ a tervet érintő ‐ rendeletekben, utasításokban és egyéb hatóság által előírt 

engedélyek hiányában megkezdeni nem szabad. Engedély nélkül megkezdett kivitelezésért a Tervező 

felelősséget nem vállal. 

 

A kivitelező tartozik a munka megkezdését ‐ felvonulás előtt ‐ írásban bejelenteni az illetékes 

Áramszolgáltatónak, a munkaterület átadás‐átvételi eljárás lebonyolítása, a szükséges feszültség‐ 

mentesítések ütemezése céljából és a bontásból kikerülő anyagok leltár szerinti átadásával 

kapcsolatos eljárások rendezése végett. 
 

A kivitelezési munkákat a hálózat és berendezés feszültségmentes állapotában kell végezni az MSZ 

1585 vonatkozó előírásainak betartásával. Ennek alapján feszültség alatt lévő hálózaton és 

berendezésen, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos! 
 

A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról 

tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. 

 

A hálózati munkák során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától is függ. Ezeken 

túlmenően a kivitelezést végző munkavédelmi szabályzatában foglaltak betartása is szükséges és 

kötelező. 

 

A kivitelező tartozik a műszaki átadás‐átvételt megelőzően átadási dokumentációt szolgáltatni az 

átvevőnek 

 

A kivitelező köteles a megvalósult hálózatról kartográfiai bemérést készíttetni, és az elkészült 

bemérési nyomvonalrajzokat az üzemeltetőnek átadni. 

 

A kivitelezés befejezése után ‐ a létesítmény műszaki átadás‐átvételére ‐ az üzembentartót, 

tervezőt és a beruházót a kivitelezőnek meg kell hívni. 

 
 

TŰZ‐ ÉS VAGYONVÉDEMI FEJEZET 
Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a vonatkozó törvények, 

rendeletek, továbbá a belső tűzvédelmi szabályzat szerint végezni tevékenységüket. 

 

Az elektromos berendezéseket éghető anyaggal letakarni tilos! 
 

A hegesztések helyét, a kábelszerelvények környékét 2 méteres körzetben a keletkező 

kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni kell a 

munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. 

Hegesztési tevékenységhez csak megfelelő 
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nyilatkozattal rendelkező, megfelelőségi jellel ellátott, megfelelő időszakonként ellenőrzött 

eszközöket lehet használni. 

 

Az elektromos berendezéseken keletkezett tüzek oltása előtt lehetőség szerint áramtalanítani kell. 

Elektromos berendezések tüzeinek oltására vizet illetve bármilyen folyadékot alkalmazni tilos! 

A keletkezett tűzről a tűzoltókat minden esetben értesíteni kell. 
 

A melegedési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell 

keríteni. 

 

Zárt területen tűz‐ ér robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén a folyamatos 

szellőztetést természetes úton biztosítani kell. 

 

Munkahelyen az éghető anyagoknak megfelelő anyagú tűzoltó felszerelést kell biztosítani. 
 

Földmunkavégzés során talált robbanószerkezetet tilos eltávolítani. Ebben az esetben a munkát le 

kell állítani és az egész területet le kell zárni, ezután az illetékes hatóságot értesíteni kell. 

 

A munkaterületen a tűz elleni védekezés feladatait a kivitelező cég működési és Tűzvédelmi 

Szabályzata tartalmazza. Ezen Tűzvédelmi Szabályzat kiterjed a cég összes alkalmazottjára, akik a 

megrendelő által üzemben tartott berendezéseken munkát végeznek. A munkavégzésre a vonatkozó 

tűzvédelmi kötelezettségeket a megrendelőnek és a kivitelezőnek szerződésben rögzíteni kell. A 

villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység kerül sor. A 

tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét a kivitelező tűzvédelmi utasításai rögzítik. A 

kivitelezés befejeztével a kivitelezőnek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés során a tűzvédelmi 

előírásokat, szabványokat betartotta. A munkahelyi vezetők (szerelésvezetők, művezetők) felelősek a 

munkaterületükön a felügyeletük alá tartozó munkahelyeken a tűzvédelmi előírások betartásáért. 

 

Kábelhálózatokra vonatkozó specifikációk: 
 

• A munkagödör elkerítéséről gondoskodni kell! 

• Talajszint  alatti  helyeken,  valamint  talajszint  alatti  aknák,  árkok  és  egyéb  terek  nyílásai 

közelében a PB gázmelegítőt fokozott elővigyázatossággal kell használni. Ezen helyeken, ill. az 

ilyen  jellegű terek és nyílások 10 m‐es körzetén belül PB melegítő berendezés csak az azzal 

végzendő  tevékenység  időszakában  tartható  a  helyszínen.  A  munka  megkezdése  előtt,  ill. 

annak befejezése után a berendezést a  talajszint alatti  terek,  ill. nyílások 10 m‐es övezetén 

kívül kell tárolni. 
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• PB gázmelegítő mellett min. 6 kg‐os porral oltó tűzoltó készüléket kell biztosítani. 

• Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 

 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 
Az ELMŰ üzemeltetésű hálózaton munkát végző kivitelezők kötelesek a természet‐ és 

környezetvédelemről szóló törvények, rendeletek, szabványok továbbá az ELMŰ környezetvédelmi 

szabályzata szerint végezni tevékenységüket. A kivitelező részéről szigorúan betartandók a tervben 

szereplő szakhatóságok és közműtulajdonosok e tárgyra vonatkozó előírásai. 

 

A tervezett hálózat megfelel a természet‐ és tájvédelmi előírásoknak. 

A tervezett hálózat a „16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének 

kijelöléséről” alapján nem érinti a barlang felszíni védőövezetét. 

 

A tervezett hálózat a „14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről” alapján nem érint 

természetvédelmi területet. 

 

Zöldterület védelme 

 
A kivitelező köteles az építési munkát körültekintően, minimális zöldkár okozásával végezni. Szükség 

esetén gondoskodni kell a talajfelszín alatti munkák esetében a termőréteg megmentéséről. A 

talajépítést megelőző szerkezetének visszaállításáról. A kábel nyomvonal kiásásakor a kábel 

nyomvonalában található gyökereket nem szabad elvágni, azokat kikerülve, a gyökerek között kell a 

kábelt átvezetni. Ilyen esetekben a kábelt védőcsőbe kell behúzni. Ha a kivitelezési tevékenység 

végzése során roncsolt földterület keletkezik, a kivitelezőnek a földterület elszállításáról 

gondoskodnia kell, a kijelölt földlerakó helyre. A talajt, hulladékkal vagy más módon szennyezni tilos. 

A környezete kímélése végett, a munkavégzés lehetőleg csak száraz időben, kemény talajon 

végzendő. 

 

Víz védelme 

 
Az érintett vizek esetében is biztosítani szükséges a fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságok 

változatlanságát. Vízművek, ivóvíznyerő helyek védőterületén végzett munkáknál veszélyes anyagok 

használata tilos. 

 

Muzeális értékek védelme 
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A kivitelezés során talált muzeális értékeket az illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni 

szükséges. A további munkaütemezésről ilyen esetben a felelős beruházó és az illetékes múzeum 

szakembere által tartott konzultációt követően történjen döntés. 

 

Hulladékok kezelése 

 
A kivitelező köteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezeléséről, így a kitermelt bontott 

anyagokat a kijelölt hulladék‐lerakóhelyre kell elszállítani. 

 

A környezetre ártalmas anyagokat elkülönítve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó 

előírásokat be kell tartani. A környezetre veszélyes hulladékot a többi hulladéktól elkülönítve 

fajtánként kell tárolni. T_VU_004_SZ. „Hulladékok kezelésének ügyrendje” végrehajtási utasításban 

foglaltak szerint kell eljárni. Az átvevő helyeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. A keletkező hulladék 

felhasználását a 2. számú melléklet tartalmazza. Az építésből, illetve bontásból keletkező hulladékot 

a kivitelezés előtt meg kell becsülni, a hulladék kezelését ennek megfelelően kell megszervezni. 

 

Biztosítani kell az építésből, illetve bontásból keletkező hulladék – célnak megfelelő – hulladéklerakó 

helyre szállítását! 

 

A kivitelezés befejezése után a kivitelező köteles a területet eredeti állapotának megfelelően 

helyreállítani. 

 

A beruházással összefüggő bontási munkálatok elvégzésére a felelős tervező külön felhívja a 

kivitelező figyelmét. 

 

A helyreállításoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztosítsák a kitűzött cél 

elérését, az előbbiekben már említett, minél kisebb mértékű rongálást. 

 

Zajvédelem 

 
A zajt és rezgést előidéző építési munkát csak úgy lehet végezni, hogy a munka során keletkező zaj 

nem haladhatja meg az előírt értékeket. A zaj‐ és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 
 

Veszélyes hulladékok kezelése 

 
A veszélyes hulladékokra vonatkozó törvényeket, jogszabályokat a munkavégzés során 

maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktól el kell különíteni, 
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fajtánként külön kell tárolni, majd a megfelelő jogosultsággal rendelkező helyre kell szállítani, ahol 

ártalmatlanítják. 

 
 

MUNKAVÉDELMI FEJEZET 
 

A tárgyi munka kivitelezése jelen tervdokumentáció, a vonatkozó szabványok, rendeletek, utasítások, 

típustervek, technológiai utasítások alapján végezhető. 

 
A munkavégzés során, a vonatkozó biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásokat és a jelentős 

munkavédelmi kockázatok csökkentésére hozott intézkedéseket szigorúan be kell tartani, illetve 

tartatni. 

 
A munkavégzés technológiájának megfelelő és előírt védőruhák védőeszközök használata a 

munkaközi szünetek kivételével kötelező. 

 

Általános információk a munkavégzés környezetére vonatkozóan 

 
• Lehetséges terep viszonyok:  A nyomvonal érinthet egyaránt sík‐ és árkos területet, 

illetve fás‐, bokros részt 

• Talajmechanikai viszonyok:  ismeretlenek 

• Lehetséges környező létesítmények:  közművek 

vízelvezető árkok 

fő‐ és mellékút 

aszfaltozott, betonozott és földes mellék utak 

füvesített területek 

• Alkalmazott technológiák:  ELMŰ Hálózati KFT. szabályozási rendszer 

szerint 

• Anyagszállítás:  aszfalt, beton vagy földes fő‐ illetve mellékúton 

• Üzemek:  nincsenek 

• Egyéb:  nincsenek 

 
Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások: 

Út mellett, villamos hálózat mellett, építési területen kell munkát végezni. Kábelárok kialakítása 

során gödörben kell munkát végezni. A nyomvonal érinthet meglévő gyengeáramú alépítményi 

hálózatot is. 

 
Keresztezések és megközelítések okozta veszélyforrások: 
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A tervezett hálózat aszfaltozott, betonozott vagy földes fő‐ vagy mellékutat keresztezhez. A tervezett 

kábelhálózat egyéb közműveket keresztezhet. 

 
Különböző feszültségszintek okozta veszélyforrások: 

• A feszültségszintek: 0,4kV 

• A hálózat közelében csak feszültség‐mentesítés után lehet munkát végezni! 

• Amennyiben a hálózat kialakítása és a szakképzett személyzet lehetővé teszi feszültség alatti 

munkavégzés is lehetséges. 

Jelen munkaterületet jellemző veszélyforrások (kockázati tényezők): 

• Út mellett kell munkát végezni 

• Árokban munkát kell végezni 

• Villamos feszültség veszélyforrásai, áramütés 
 
 

Jogszabályi háttér 

 
Jelen műszaki tervet a munkavédelemről szóló 5./1993. (XII.26.) MüM rendeletnek és az 1993. évi 

XCIII. törvény előírásainak figyelembevételével készítettük el. 

 

A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél 

és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek – ezek hiányában az építtetőnek – figyelembe kell 

vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. 

 

A tevékenységek során a kivitelezési tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek 

figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket 

egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható 

időtartamát 
 

Meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, 

a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. 

 

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési 

tervdokumentáció részét képezi a rendeletben meghatározott tartalmú biztonsági és 

egészségvédelmi terv. 
 

A jogszabály szerint tehát biztonsági és egészségvédelmi tervet (továbbiakban: BET) azoknál az 

építkezéseknél kell készíteni, amelyek megvalósítására kiviteli terv készül. 
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A kivitelezés megkezdése előtt munkavédelmi koordinátort kell kijelölni. A munkavédelmi 

koordinátor feladta a lentebb részletezett munkautasítások kidolgozása a tárgyi munka elvégzéséhez. 
 

Általános rendelkezések a munkaterületre vonatkozóan 

 
Munkavégzés csak olyan területen történhet, melyet az Elosztói engedélyes illetékese a kivitelező 

vállalkozónak személyesen, dokumentáltan átadott és ott a munkavégzést engedélyezte. 

 

Különös gondot kell fordítani az MSZ 1585 szerinti feszültségmentesítések és feszültség alá 

helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 

Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni TILOS, kivétel ez 

alól a szabályos FAM (Feszültség Alatti Munkavégzés)! 

 

A feszültség alatt álló hálózatrészeket, villamos berendezéseket el kell határolni, illetve ezen részeket, 

meg kell jelölni. (zászló, műanyag lánc stb.)! 

 

A feszültség mentesítésre vonatkozó igényt, írásban kell bejelenteni, az ELMŰ Hálózati Kft. területileg 

illetékes Régióján. 

 

Feszültség közelében történő munkavégzés esetén, ha a szabványos üzemvitelre vonatkozó előírások 

nem tarthatóak be, elsősorban a következőket kell biztosítani: 

 

‐ A munka megszervezésére, irányítására és ellenőrzésére, továbbá a biztonsági intézkedések 

végrehajtására egyszemélyi felelőst kel kijelölni. 

‐ A veszélyes helyet meg kell jelölni, illetőleg az illetéktelen bejutást meg kell akadályozni. 

‐ A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlenül szükséges számú, azzal megbízott 

és kioktatott, kiképzett személy tartózkodhat. 

 

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. Az utasítás adónak minden esetben meg kell győződnie az utasítás 

megértéséről 
 

A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell: 

• Földelés – munkahelyi földelő rövidrezárók meglétét 

• Rendszer azonosságot 

• Az érintésvédelmi előírások érvényre jutását 

• A környezeti munkabiztonsági feltételek teljesülését 
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Az üzemvitelre vonatkozó műszaki‐ és biztonsági előírások szigorú betartásáról előzetesen 

gondoskodni kell. A meglévő és az esetlegesen terv szerint kialakítandó körzethatárok, és 

szakaszhatárok helyét az üzemeltetővel előzetesen egyeztetni kell. 

 
A munkaterület kialakításakor és azon történő munkavégzéskor az alábbiakat kell figyelembe venni: 

‐ 4/2002. (II.20.) SzCsM‐EüM együttes rendeletet, mely az építési munkahelyeken az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről rendelkezik 

‐ 3/2002. (II.8.) SzCsM‐EüM együttes rendeletet, mely a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjét határozza meg, 

‐ az ágazati előírásokban leírtakat 
 

A tervezés során a tervező figyelembe vett minden olyan körülményt, amely a biztonságos 

munkavégzést teszi lehetővé. 

 

A kivitelezési munka, kidolgozott és jóváhagyott technológiai utasítások figyelembevételével 

végezhető, melyeken túl a vonatkozó szabványokat, előírásokat is figyelembe kell venni. 

 

Az egyes munkafolyamatokhoz a rá vonatkozó technológiai utasításokban részletesen ismertetésre 

kerülnek az elvégzendő tevékenységek, azok helyes sorrendje, minőségi előírásai, az elvégzéshez 

szükséges emberi erőforrások, szerszámok, alkalmazott anyagok, azok minőségi követelményei, a 

munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi, munkavédelmi és biztonságtechnikai, valamint 

környezetvédelmi és tűzvédelmi követelményei is. A mennyiben különleges építési technológiát kell 

alkalmazni, azt a tervnek részletes leírás keretén belül kell tartalmaznia. 

 

A kivitelezés során olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan technológiát 

választani, amely a személy‐ és vagyonbiztonságot veszélyezteti, vagy bármilyen okból 

veszélyhelyzetet teremthet. 
 

A dolgozók közül egy személynek vizsgázott elsősegély nyújtónak kell lennie. A munkaterületen a 

dolgozok létszámának megfelelő méretű mentőládát kell tartani, melyet ha szükséges ki kell 

egészíteni további elsősegély anyagokkal. 
 

A mentőládában el kell helyezni a legközelebbi elsősegélynyújtó hely, orvosi rendelő vagy kórház 

címét, elérhetőségét. 

 

A biztonságos üzemállapot megteremtése érdekében, ahol be ‐ vagy leesés veszélye áll fenn, ill. 

a dolgozót leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, stb. kell a védelméről 

gondoskodni. 
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Amennyiben a munkavégzés során valamilyen okból balesetveszélyes helyzet áll elő, a munkát 

azonnal le kell állítani, a dolgozókat, eszközöket biztonságba kell helyezni. A veszélyhelyzet 

megszűntéig a területet le kell zárni, és meg kell kezdeni a balesetveszély elhárítását. 

 

Munka közben előforduló sérüléseknél a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni. Ha 

járóképes, orvoshoz kell kísérni, cselekvőképtelenség esetén a mentőket kell értesíteni. 

 

Balesetnél minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni! 
 

A munka helyszínéről minden felesleges anyagot, szerszámot, törmeléket el kell szállítani, nehogy az 

forgalmi akadályt képezzen és balesetet idézzen elő. Ha az elszállításra nincs mód, a helyszínen 

maradó anyagokat korláttal körül kell zárni, ki kell világítani, szükség esetén őrt kell állítani. 

 

A Felelős Műszaki Vezető köteles a munkát biztonságos módon megszervezni, szükséges létszámról, 

szerszámról, eszközökről gondoskodni, ellenőrizni a munkavédelmi berendezések, felszerelések 

használatát valamint a munkavédelmi utasítások betartását. 

 

A munkaterületet megfelelően el kell korlátozni. 
 

A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell fordítani a forgalomirányításra, a KRESZ által előírt 

forgalomirányító táblák kihelyezésére. A munkaterület kialakítását a jóváhagyott forgalomtechnikai 

tervszerinti vagy annak hiányában a 3/2001.(I.31) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák 

elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről (4/2001.(I.31.) KÖVIM rendelet a közúti 

jelzőtáblák méreteiről és követelményeiről vagy a KRESZ szabályai szerint kell kialakítani. A táblákat 

és korlátbakokat eldőlés ellen rögzíteni kell. Ha szükséges éjszakára a munkahelyet ki kell világítani. 

Az anyagok szállítása a közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével történjen. 

 

Minden egyes technológiai és műveleti utasítás részletesen kitér a betartandó munkavédelmi 

előírásokra és szükséges védőeszközökre, azok használatára. 

 

A munkahelyek közlekedő útjai feleljenek meg a várható legnagyobb igénybevételnek, és a higiéniai 

követelményeknek. Felületük legyen kellő súrlódású, egyenletes, botlás, és billenésmentes. 

Szélességük, és szabad magasságuk tegye lehetővé a gyalogosok, és járművek biztonságos 

közlekedését. 

 

A munkahelyek (árkok, szerelőgödrök, ideiglenes állóhelyek) a munkavégzéshez szükséges helyet 

biztosítsák, hogy az alkalmazott technológiából adódó munkaműveletek biztonságosan 

elvégezhetőek legyenek. 
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A berendezés átadása előtt az érintésvédelmi és szigetelési szabványossági felülvizsgálatot, ill. 

méréseket a kivitelezőnek el kell végezni – végeztetni. A felülvizsgálatot csak arra feljogosított 

személyek végezhetik. 

 

Ha szükséges, külön menekülési utat kell kijelölni, és gondoskodni annak akadálymentességéről! 
 

Általános rendelkezések a munkavállalóra vonatkozóan 

 
Üzemeltetőre, Berendezésfelelősre, Munkavezetőre, Szakképzett és kioktatott személyekre 

vonatkozó képesítéseket, követelményi előírásokat az MSZ 1585 alapján kell alkalmazni. 

 

Építési és szerelési munkát csak munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetelhárítási oktatásban 

részesített dolgozók végezhetnek, gépeket csak megfelelő jogosítvánnyal rendelkező dolgozók 

kezelhetnek. 

 

Telephelyen vagy idegen munkaterületen figyelembe kell venni a telephely üzemeltető vagy generál 

kivitelező illetve az alkalmazott Munkavédelmi Koordinátor előírásait, erről külön oktatást kell 

tartani. 

 

Mérési munkákat csak szakképzett és kioktatott dolgozók végezhetnek. 
 

A Felelős Műszaki Vezető a munkahelyre és technológiára vonatkozóan köteles a dolgozókkal a 

munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból a munkavégzésből eredő veszélyeket 

(veszélyforrást, veszélyhelyzetet) és annak megelőzésével, elhárításával kapcsolatos teendőket 

ismertetni. 

 

A munkavégzés során az előírt munkavédelmi felszerelések és eszközök használata kötelező, 

melyeknek biztosítása a Munkaadó és a Felelős Műszaki Vezető feladata. Egyéni védőeszközök, 

védőbakancs, hosszúnadrág, hosszú ujjú kabát, védősisak, magasban végzett munka esetén zuhanás 

gátló, mászó övhasználata kötelező. 

 

Csak olyan eszközökkel, gépekkel, szerszámokkal szabad dolgozni, amelyek a biztonságtechnikai 

előírásoknak megfelelnek, ennek tényéről a Felelős Műszaki vezetőnek minden nap meg kell 

győződnie. 

 

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek és az ott dolgozónak a technológiai és műveleti 

utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük 

a biztonságos munkavégzéshez. 
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A munka elvégzéséhez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni 

védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk. 

 
Földmunkálatok munkavédelmi szabályai 

 
A tervben előirt, kutatógödröket minden esetben el kell készíteni. Ha a közműhelyzet megköveteli 

további kutatásokat kell végezni, erről a megrendelőt előzetesen tájékoztatni kell. Idegen a rajzon 

nem szereplő közmű, kábel találása esetén a megrendelőt és ha ismert a közmű tulajdonosát 

értesíteni kell. 
 

A rajzon szereplő közmű helyzetet fenntartással kell kezelni, annak pontos bemérése előtt. 

A kutató gödröket csak óvatos kézi földmunkával szabad végezni. 

A tervben előirt szakfelügyeleteket meg kell rendelni, dokumentálni. A szakfelügyelet utasításait be 

kell tartani. 

A feltárt közműveket védelembe kell helyezni, már a munkavégzés alatt is. 
 

1 méter vagy annál mélyebb árkot a talaj adottságainak megfelelően dúcolni kell. 

A dúcolat épségét, állékonyságát munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni kell. 

Az árok egyik oldalán közlekedő sávot kell biztosítani. A kitermelt földet biztonságosan deponálni kell. 
 

A munkavégzés során talált robbanószerkezetekhez hozzányúlni TILOS! A megtalálás helyén kell 

hagyni, el kell keríteni és gondoskodni kell az őrzéséről. Értesíteni kell a Katasztrófavédelem illetékes 

szervét. A terület lőszermentesítéséig munkát végezni az érintett területen TILOS. 

 

Közmű elzáró csapok illetve közmű szerelvények hozzáférhetőségét nem lehet korlátozni. 

A tűzcsapok megközelítését folyamatosan biztosítani kell. 

Régészeti anyag feltárása esetén munkát fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes régészeti 

hatóságot. 

Gépek üzemeltetését csak az adott gépre kioktatott, jogosultsággal rendelkező és kezelésével 

megbízott személy végezheti. 

 
A munkaterületen belüli építményeket, oszlopokat, fákat deszkatakarással kell megvédeni. 

 
Föld alatt 1,5 méternél mélyebb földmunka során, továbbá amennyiben a nyomvonal közelében 

gázvezeték húzódik, úgy a munkavégzéshez gázérzékelőt kell használni! 
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Alépítményben végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
Az alépítményt, szekrényt, aknát, mindaddig veszélyes légtérnek kell tekinteni, míg ellenkezőjéről 

meg nem győződtünk. 

 

Leszállás előtt minden esetben méréssel kell meggyőződnünk a légtér veszélytelenségéről. 

Munkavégzés alatt folyamatos gázmérést kell végezni. 

 

A gázmérést végző eszköznek érvényes hitelesítéssel kell rendelkeznie. 
 

A megengedettnél nagyobb gázkoncentráció észlelésének tényéről a Gázműveket. értesíteni kell. 

A gázveszéllyel kapcsolatos intézkedéseket rögzíteni kell az építési naplóban 

Az alépítményeken csak olyan fedlap helyezhető el, amely lehetőséget biztosít az előzetes 

gázmérésre. 

A fedlapokat csak a rendszeresített emelőeszközzel, az emelés munkavédelmi szabályit figyelembe 

véve (18 év feletti egészséges férfi max, 50 kg) szabad kinyitni. 

 

A kinyitáshoz szikrát okozó eszközt tilos igénybe venni. 

A nyitott alépítményt a forgalom elől el kell korlátozni. 

Az alépítményben dolgozni csak felső felügyelettel szabad. 
 

2 méternél mélyebb alépítménynél a menekülésre alkalmas emelő szerkezetet kell alkalmazni. 
 

Alépítmény fal áttörésénél meg kell győződni, hogy a falba vagy mögötte eltakart közművezeték 

nincs. 

 

Minden bevezető csőnyílást, áttörést víz és gázzáró tömítéssel el kell tömíteni. 
 

A csőnyílástömítő anyagnak meg kell felelnie a magasabb tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiség, 

épület osztályelőírásainak! 

 

Földkábelek építésénél végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
A földkábel tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és a keresztező 

közműveket, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után a tervezett nyomvonalon 20 m‐enként 

kutatógödröket kell kiásni és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges 

helyzetét. 
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Fokozott gondossággal végzendő a meglévő üzemelő kábelek közelében a munkavégzés. 
 

A kiásott kábelárkot, munkaterületet a gyalogos és gépjármű közlekedés biztonsága érdekében a 

hatósági KRESZ előírások figyelembevételével 1m magas jelző, illetve védőkorláttal kell elzárni. Az 

elzárt munkaterület határait alkalmas módon elhelyezett jelzőtáblákkal, szürkület beálltakor 

jelzőlámpákkal kell ellátni. 

 

A kábelárkok mentén lévő épület bejárók, üzemekbe, gyalogátkelőhelyeken stb. való zavartalan és 

baleset‐mentes közlekedés lehetővé tételére megfelelően méretezett, mindkét oldalán korláttal 

ellátott átjárókat kell létesíteni. 
 

Különös gondot kell fordítani a meglévő kábelek beazonosítására, a feszültség‐mentesítések 

szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 

Az üzembe helyezés során ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet, a munkahelyi földelés rövidrezárók 

és egyéb eszközök eltávolításának tényét. 

 

A kábelárok, munkaárok partfal állékonyságáról (rézsű vagy támfal kialakítás) szükség szerint 

gondoskodni kell. 

 

A kábelek hálózati rendszerének kapcsolatát a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi vázlat tartalmazza. 

A kábel dobok mozgatását csak erre kioktatott személy végezheti. 

A kábeldobokat elgurulás ellen rögzíteni kell. 
 

A kábeldobok, kábelek mozgatására megfelelő létszámról kell gondoskodni ( max 50 kg/fő). 

A behúzásnál egy fő munkairányítónak folyamatosan jelen kell lenni. 

Gépi behúzásnál a behúzó csörlőt csak vizsgával rendelkező személy kezelheti. 

A behúzásban résztvevőknél rádió telefonnak kell lenni. 

Földfeletti hálózat építésénék végzett munkák munkavédelmi szabályai 

 
Oszlopállításnál megfelelő létszámról kell gondoskodni (max 50 kg/fő). 

Mászó öv, zuhanás gátló használata kötelező. 

Az oszlopok állékonyságáról minden esetben meg kell győződni! 
 

Oszlopra való feljutáshoz az előirt védőfelszerelést még a földön állva kell felvenni. 
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Oszlopra mászóvassal, speciális létrával vagy emelőkosárral lehet feljutni. 
 

Emelőkosarat csak a használatára kiképzett, engedéllyel rendelkező, megbízott személy kezelheti, az 

emelőkosárban csak ilyen személy tartózkodhat. 

 

Ha létráról történik a munkavégzés, akkor a létrát elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

Az oszlopsoron szeles, viharos időben munkát végezni TILOS 

Oszlopsoron csak olyan dolgozó végezhet munkát, akit erre kioktattak, erre írásban engedélyt kapott. 
 

Feszültség közelében végzett munkák ideje alatt a megbízott munkavezető tényleges munkát nem 

végezhet, csak irányíthat. 

 

A magasban dolgozónak zuhanás gátlót kell viselnie. Áramütés vagy baleset esetén azonnal meg kell 

kezdeni az elsősegélynyújtást, a balesetet szenvedetett orvosi ellátásban kell részesíteni. 

 

Oszlopok állításánál betartandók az emelőgépek biztonsági előírásai, a teheremelésére, irányítására 

vonatkozó biztonsági szabályok, a munkakörnyezet közelében lévő minden személyre és 

infrastruktúrára vonatkoztatva. 
 

Szabadvezeték terítésnél, és beszabályozásnál terítőgörgős technológiát kell alkalmazni, és a 

vezetékre, oszlopokra vonatkozó húzóerő szabályozásról gondoskodni kell. 

 

Az oszlophelyek fúrásánál fokozott figyelemmel kell eljárni, a térszint alatti és feletti közművek, 

alépítmények tekintetében, úgymint: víz, gáz, hírközlő és villamos vezetékek, műtárgyak alapjai. 

 

A szabadvezeték bontása során meg kell győződni a meglévő oszlopok állékonyságáról. Amennyiben 

az oszlop nem mászható úgy a vezetékbontást más módon (létráról vagy kosaras kocsiról) kell 

elvégezni. 
 

Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos 

megkérésére és végrehajtására. 

 

A munkavégzés során szigorúan betartandó jogszabályok 

 
• 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 
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• 18/2008.  (XII.3.)  SZMM  rendelet  az  egyéni  védőeszközök  követelményeiről  és 

megfelelőségének tanúsításáról 

• MSZ 07‐3608‐1991‐ A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalom biztonsági 

követelményei. 

• 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

• MSZ 14399‐80 Technológiai és munkavédelmi követelmények 

• 4/2002. (II. 20.) SzCsM‐EüM együttes rendelet Az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

• 3/2002.  (II.8.)  SzCsM‐EüM  együttes  rendelet.  A  munkahelyek  munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

• engedélyezők előírásait 

• megrendelő előírásait 

• érintett idegen telephelyek, üzemek előírásait 

Ha bármilyen említett előírást, szabályozást nem lehet betartani, a MUNKÁT LE KELL ÁLLÍTANI és a 

beruházóval, illetve a munkavédelmi megbízottal, munkavédelmi koordinátorral azonnal fel kell 

venni a kapcsolatot. 
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FELHASZNÁLT SZABVÁNYOK, JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYOK 
 

• 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 
• 312/2012.  (XI. 8.) Korm.  rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági  eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
• 40/2017.  (XII.  4.)  NGM  rendelet  az  összekötő  és  felhasználói  berendezésekről,  valamint  a 

potenciálisan  robbanásveszélyes  közegben  működő  villamos  berendezésekről  és  védelmi 
rendszerekről 

• 72/2003.  (X.  29.) GKM  rendelet  a  Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági  Szabályzatának 
kiadásáról 

• 8/2001.  (III.  30.)  GM  rendelet  a  Villamosmű Műszaki‐Biztonsági  Követelményei  Szabályzat 
hatályba léptetéséről 

• 2/2013.  (I.  22.)  NGM  rendelet  a  villamosművek,  valamint  a  termelői, magán‐  és  közvetlen 
vezetékek biztonsági övezetéről 

• 324/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról 
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
• 531/2017 (XII.29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről 
• 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia‐ipari építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokról 
• 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet módosításáról 

• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 
• 1997.évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről. 
• 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről 
• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
• 5./1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 
• 4/2002. (II. 20.) SzCsM‐EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályiról. 
• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
• 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól. 
• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 
• 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről 
• 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 
• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
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• 27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet a környezeti zaj‐ és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 

• 68/2018. (XII.28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
• 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
• 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
• 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 
• 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 
• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A közutakon végzett munkák Elkorlátozási és 

Forgalombiztonsági Szabályzata” (EFSZ) 
• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló rendelet 
• 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló rendelet 
• 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki‐Biztonsági Követelményei Szabályzat 

hatályba léptetéséről 
• e‐ÚT 04.05.12 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” 

útügyi előírás 
 
 

• MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 
• MSZ 453:1987 Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára 
• MSZ 151‐8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű 

szabadvezetékek létesítési előírásai 
• MSZ 447:2019 Csatlakoztatás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra 
• MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése 
• MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése 
• MSZ HD 60364‐4‐41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4‐41. rész: Biztonság. 

Áramütés elleni védelem 
• MSZ 13207:2000 0,6/1 kV‐tól 20,8/36 kV‐ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek 

és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége 
• MSZ EN 50522 1 kV‐nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése 
• MSZ 7487‐2, 3:1980 Közmű‐ és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a 

térszín alatt/felett 
• MSZ 15688:2009 A villamosenergia‐fejlesztő, ‐átalakító és ‐elosztó berendezések tűzvédelme 
• MSZ EN 50160:2011 és MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A közcélú elosztóhálózatokon 

szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői 
• MSZ 146‐6:1998 2. és MSZ 146‐6:1998/2M:2003 0,6/1kV névleges feszültségű elosztóhálózati 

kábelek 
• MSZ EN 61936‐1:2016 1 kV‐nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények 
• MSZ 14550‐2/1980 Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Nagyfeszültségű szigetelt 

vezetékek 
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• Az ELMŰ üzletszabályzata 
• ELMŰ Szervezeti Szabályzata 
• D_U_006‐06 Irányelv a hálózatok, hálózati berendezések üzemeltetéséhez 
• D_U‐006‐15 Érintésvédelmi szabályzat 
• D_U‐006‐20 Hálózatok elemeinek egységes jelölési rendje 
• D_U_010 Hálózatfejlesztési irányelvek KÖF és KIF 
• D_U‐012 Fogyasztói berendezések kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra kapcsolásának 

műszaki feltételei 
• D_U‐018 Létesítési irányelv 
• D_U_018‐06_KÖF/KIF transzformátorállomások és KÖF kapcsolóállomások tervezése 
• D_U‐018‐07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok, fogyasztói csatlakozók és közvilágítás 

tervezése 
• D_U‐018‐10 Kábelhálózatok (NAF, KÖF és KIF) kivitelezése 
• D_VU‐008 A hálózati standard anyaglista használata 
• D_VU‐018 A fogyasztói csatlakozó és mérőhelyi munkák végrehajtására 
• D_TU‐018 A közvetlen mérésű mérőhelyek és csatlakozók szerelési munkáira 
• D_TU‐053 A mérőváltós és/vagy távleolvasású mérőberendezések szerelési munkáira 
• N_VU_041 SZ. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS „Kábeles csatlakozó tervezés folyamata” 
• T_U_005 UTASÍTÁS „A környezetvédelmi tevékenységek végzéséről” 
• T_U_36_Vállalkozói tevékenység munkavédelmi tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásai 
• T_VU‐004 Hulladékok kezelésének ügyrendje 
• T_U‐005 Szabályzat a környezetirányítási tevékenységek végzéséről 
• MMT 050.0024 OTR‐TPC oszloptranszformátor állomások 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 

Alulírottak, mint az alábbi kiviteli tervdokumentáció tervezői kijelentjük, hogy az általunk tervezett 
 

„2360 Gyál Újvilág utca 81 HRSZ: 097/107  
szám alatti ingatlan villamosenergia‐ellátása” 

című és 

KT_2009‐21 

 
munkaszámú  műszaki  tervdokumentáció  a  munkavédelemre,  tűzvédelemre,  környezetvédelemre, 

természetvédelemre,  műemlékvédelemre  és  az  épített  környezet  védelmére  vonatkozó  hatályos 

jogszabályokban meghatározott követelmények betartásával készült. A tervezett műszaki megoldások 

eleget tesznek a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, típusterveknek és üzemeltetői 

előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A műszaki kiviteli tervtől eltérni csak a tervező 

előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad. 

 

Budapest, 2021. október 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy Árpád 
Tervező 

 
Murg Zsolt 

Felelős tervező 
Kamarai szám: 01‐10832 
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	 Tervdokumentáció
	 Tulajdoni lap 044_11 hrsz

	04. Javaslat az Idosotthon tervezőjének kiv. szolg. beszerz. eljárás lezárására
	Idosotthon_terv_beszerz_lezar szakvelemeny

	05. Javaslat a 2021. évi Kozbesz terv módosítására
	. Kozbesz terv 2021-3 

	06. Javaslat az  Idosotthon tervezéséhez kozbeszerző kivalasztására _2021.10.11
	 Idosotthon kozb kival aj DokaZs

	07.  Javaslat Vízügyi Fejlesztési Alaphoz való csatlakozásra
	hitelesített Megállapodás Vízügyi Fejlesztési Alaphoz csatlakozásról 
	 MEKH határozat Vízügyi Alap

	08. Javaslat a 2 park  tárgyú kozb. elj. megkezdésére
	2 park kozb ind felhivas
	 2 park kozb ind szerz terv

	09. Javaslat a Gyál, Pipacs u. 3. (hrsz. 8105-1) gázellátása miatt tul.nyil. kiadására
	kérelem 
	tervdok.
	 helyszínrajz
	keresztszelvény
	 részletrajzok

	10. Javaslat a Gyál, Szilvás u. 11. 3956 hrsz. villamosenergia-ellátása miatt tul.nyil.kiadására
	 kérelem (6)
	 műszaki tervdokumentáció
	Nyomvonalrajz

	11. Javaslat a Gyál, Újvilág u. 81. 7852 hrsz. villamosenergia-ellátása miatt tul.nyil.kiadására
	 Gyál, Újvilág u. 81. 7852 hrsz. villamosenergia-ellátása kérelem 
	Gyál, Újvilág u. 81. 7852 hrsz. villamosenergia-ellátása műszaki dok.
	Gyál, Újvilág u. 81. 7852 hrsz. villamosenergia-ellátása nyomvonalrajz





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVÁCSNÉ DR. MOLNÁR ANNA ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.05.05. 15.43.56


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: anika3274@freemail.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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