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BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen módosított dokumentáció kiadásával az a célja, 
hogy  a  versenysemlegesség  lehető  legteljesebb  biztosításával  minden  Ajánlattevőnek  lehetővé 
tegye  a  sikeres  ajánlattételt.  Ezen  cél  elérése  érdekében  a  jelen  módosított  dokumentáció  - 
megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek 
elősegíthetik a sikeres ajánlattételt. 

Jelen  módosított  dokumentáció  az  Ajánlatkérő  által  elfogadott  és  az  Európai  Közösségek 
Hivatalos Lapjában 2010. január 05. napján 2010/S 2-001342 számon megjelent ajánlati felhívás, 
illetve az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában 2010. február 06. napján  2010/S 26-036142 
számon  megjelent  ajánlati  felhívást  módosító  hirdetmény,  valamint  az  Európai  közösségek 
Hivatalos Lapjában 2010. április ……. napján ……………… számon megjelent ajánlati felhívást 
módosító  hirdetmény  alapján  készült.  (ajánlati  felhívás  és  ajánlati  felhívást  módosító 
hirdetmények továbbiakban együttesen, mint ajánlati felhívás)

A  fenti  ajánlati  felhívásban  nem  szabályozott  kérdésekben  jelen  módosított  dokumentáció 
rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; 
esetleges ellentmondás esetén az ajánlati felhívás rendelkezései az irányadóak.
Az  ajánlati  felhívásban  nem  szabályozott  kérdésékben  a  jelen  módosított  dokumentáció 
rendelkezései az irányadóak.
A  jelen  módosított  ajánlattételi  dokumentáció  és  a  korábbi  dokumentáció,  illetve  módosított 
dokumentáció rendelkezéseinek eltérése esetén a jelen módosított dokumentáció rendelkezései 
irányadóak.
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I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1. A módosított dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése

1.1. Ajánlatkérő:  a  2.  pontban  meghatározott  szervezet,  amely  azonos  a  közbeszerzési 
eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a megrendelővel. 

Az ajánlatkérő és a megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk. 

1.2. Ajánlattevő:  a közbeszerzés teljesítéséhez szükséges tevékenység folytatására jogosult 
személy,  vállalkozó  vagy  gazdasági  társaság,  aki,  vagy  amely  -  nyertesként  történő 
kihirdetése esetén - azonos a létrejövő szerződés vállalkozójával, függetlenül attól, hogy 
a tevékenységhez alvállalkozót igénybe kíván-e venni. 

1.3. Módosított Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó irat és 
tervanyag,  melyet  az  ajánlattevő  a  jelen  eljáráshoz  kiadott  ajánlati  felhívás  előírásait 
betartva megvásárolt. A módosított dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel 
feltétele. 

A  módosított  Dokumentáció  az  ajánlati dokumentációból,  valamint  az 
alapadatokat,  okiratokat,  közbeszerzési  műszaki  leírást,  a  műszaki  terveket,  a 
költségvetési  kiírást,  mennyiségi  kimutatást  tartalmazó Műszaki  dokumentációból 
áll.

A  módosított  Dokumentáció  rendelkezéseinek  nem megfelelően  benyújtott  ajánlat  a 
Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja szerint érvénytelen.

1.4. Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő és az 
ajánlatkérő között létrejövő vállalkozási szerződés. 

2. Az Ajánlatkérő:

Az alábbi tagok által létrehozott konzorcium 

Keszthely  Város Önkormányzata  (8360 Keszthely,  Fő tér  1.,  képv.:  Ruzsics  Ferenc 
polgármester, Dr. Markó Péter jegyző, törzsszám: 432711, adószám: 15432711-2-20)

Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. ( 8360  Keszthely,  Vásár  tér  10., 
képv.:  Végh  Szilárd,  ügyvezető  igazgató,  cégjegyzékszám:  20-09-060942,  adószám:  

10746569-2-20)

Magyarok  Nagyasszonya  Plébánia  Hivatal  (8360  Keszthely,  Fő  tér  5.,  képv.: 
Dr.  Léber  Mihály,  plébános,  bírósági  nyilvántartási  szám:  Pk.  60.140/1995,  adószám:  

19958097-1-20)  
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3. Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy:

PRO-VITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 
1022 Budapest, Bimbó út 68.

Telefon/Fax: + 36 1-479-00-94/+ 36 1-322-17-23
       E-mail: lukacs.gergely@kozbeszerzes.com és kozbeszerzes@kozbeszerzes.com
       képviseli: Dr. Lukács Krisztián vezető tisztségviselő

4. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb kötelezettségek: 
      

Vállalkozási  szerződés  Keszthely  Város  Főterének  rekonstrukciójára  vonatkozóan  a  a 
Nyugat-Dunántúli  Operatív  Program  „NYDOP  -  2007.  3.1.1/A”  kódszámú  „A 
városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban” tárgyú pályázati 
projekt keretében 

Az  építési  beruházást  és  a  jelen  dokumentáció  részét  képező  műszaki  leírás,  illetve  a 
dokumentáció  részeként  kiadásra  kerülő  műszaki  kiviteli  tervdokumentáció  szerint  kell 
elvégezni.

A teljesítést megelőzően illetve a teljesítés során esetlegesen felmerülő vonatkozó régészeti 
feltárási  munkák  elvégzése,  illetve  elvégeztetése  ajánlatkérő  által  történik,  az  nem képezi 
ajánlattevő  feladatát.  A  dokumentáció  3.  sz.  mellékleteként  csatolásra  kerül  az  elvégzett 
régészeti munkák összefoglalója tájékoztató jelleggel. 

Ajánlattevő köteles a teljesítésbe bevonni, illetve a teljesítés során együttműködni a köztéri 
szobrok alkotóival a dokumentáció 1. sz. mellékleteként kiadott a Magyar Művelődési Intézet 
és  Képzőművészeti  Lektorátus  által  Hszle/52/2009.  számon  kiállított  szakvéleményben 
foglaltak figyelembe vételével.

Nyertes  ajánlattevőnek  a kivitelezési  munkákat  a  dokumentáció  4.  sz.  mellékletét  képező 
organizációs  alapadatokban  foglaltak  figyelembe  vételével  kell  megszerveznie,  illetve 
ütemeznie.  Nyertes  ajánlattevő  a  vállalkozási  szerződéshez  organizációs  tervet  köteles 
csatolni fentiek figyelembe vételével.

Az  ideiglenes  forgalomkorlátozási  tervekben,  illetve  a  forgalomkorlátozási  organizáció 
munkarészben  foglaltak  betartása,  azokban  foglaltaknak  megfelelő  munkaszervezés  az 
ajánlattevő  feladata  a  jelen  projekt  által  érintett  kivitelezési  területre  a  közút  és  közmű 
kezelőkkel történő egyeztetés mellett. 
Az organizációs terv elkészítésekor fentieket figyelembe venni szükséges.

Ajánlattevő  köteles  a  kiviteli  tervdokumentációkban  található  árazatlan  költségvetési 
kiírásokat beárazva ajánlatához csatolni elektronikus formában (CD lemezen) egyaránt.

5. A teljesítés helye és határideje, résszámlák benyújtásának lehetősége: 

A teljesítés helye: Keszthely Város közigazgatási területe 

A teljesítés határideje: 2011. szeptember 30.
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5.1.1. Fő tér térszinti rekonstrukció: munka kezdésének időpontja: 2011. április 01. 

    munka befejezésének határideje: 2011. augusztus 31.

Résszámla kibocsátására a teljesítés fokától függően, maximum az ellenérték 59,7%-nak 
megfelelő mértékig van lehetőség.

5.1.2. Várkert megújítása I. ütem: munka kezdésének időpontja: 2010. július 01.

    munka befejezésének határideje: 2010. november 30.

Résszámla kibocsátására a teljesítés fokától függően, maximum az ellenérték 8%-nak 
megfelelő mértékig van lehetőség.

5.1.3. Várkert megújítása II. ütem: kezdésének időpontja: 2011. április 01. 

    munka befejezésének határideje: 2011. augusztus 31. 

Résszámla kibocsátására a teljesítés fokától függően, maximum az ellenérték 8%-nak 
megfelelő mértékig van lehetőség.

5.1.4. Fő téri plébániatemplom I. ütem: munka kezdésének időpontja: 2010. július 01.

   munka befejezésének határideje: 2010. október 31.

Résszámla kibocsátására a teljesítés fokától függően, maximum az ellenérték 2%-nak 
megfelelő mértékig van lehetőség.

5.1.5. Fő téri plébániatemplom II. ütem: munka kezdésének időpontja: 2011. április 01.

    munka befejezésének határideje: 2011. szeptember 30.

Résszámla kibocsátására a teljesítés fokától függően, maximum az ellenérték 2%-nak 
megfelelő mértékig van lehetőség.

5.1.6. Térfigyelő rendszer kiépítése a Fő téren: munka kezdésének időpontja: 2011. április 01.

            munka befejezésének határideje: 2011. augusztus 31.

Résszámla kibocsátására a teljesítés fokától függően, maximum az ellenérték 0,1%-nak 
megfelelő mértékig van lehetőség.

5.1.7. Fő tér térszint rekonstrukció élelmiszerpiac és vendéglátó teraszok térrész kialakítása 
(gazdasági funkciók): munka kezdésének időpontja: 2011. április 01.

            munka befejezésének határideje: 2011. augusztus 31.

Résszámla kibocsátására a teljesítés fokától függően, maximum az ellenérték 0,1%-nak 
megfelelő mértékig van lehetőség.

5.1.8. Piactéren kialakítandó parkolók: munka kezdésének időpontja: 2010. november 01.

6



            munka befejezésének határideje: 2011. március 31. 

Résszámla kibocsátására a teljesítés fokától függően, maximum az ellenérték 0,1%-nak 
megfelelő mértékig van lehetőség.

A munkaterület átadására szakaszosan kerül az egyes részteljesítési határidőknek megfelelően.
Az ajánlattételi dokumentáció 8. sz. mellékleteként csatolásra kerül 1 db helyszínrajzot is, melyben 
feltüntetésre kerülnek a projekten belüli projekt elemek kivitelezési határai. 

5.2. Részszámlák 

5.2.1. Résszámlák benyújtására az egyes részteljesítési határidőkhöz igazodva (5.1.1.-5.1.8.) van 
lehetőség  az  elvégzett  részteljesítési  munka  arányában  ajánlatkérő  által  kiállított 
részteljesítési igazolás alapján, maximum az ellenérték megjelölt %-kos mértékéig.

A  végszámla  összege  minimum  a  teljes  ellenérték  20%-nak  megfelelő  összegben  kerül 
kiállításra.  

Ajánlatkérő  az  ellenérték  10%-nak  megfelelő  mértékű  előleget  biztosít  ajánlattevő  által 
választható finanszírozási formaként. 
Az  előleg  rendelkezésre  bocsátására  a  Közreműködő  Szervezet  által  az  erre  vonatkozó 
igénylés elfogadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 60 napon belül kerül sor.
Az előleg összegét a Közreműködő Szervezet közvetlenül utalja ajánlattevő részére.
Ajánlatkérő vállalkozói előleg igénybe vétele esetén a Közreműködő szervezet részére az erre 
vonatkozó igénylést a szerződés aláírását követően haladéktalanul benyújtja. 

Az előleg előlegszámla ellenében kerül rendelkezésre bocsátására. 

A vállalkozói előleg az első résszámlába, illetve – azok értékétől  függően résszámlákba – 
beszámításra kerül.
A  vállalkozói  előleg  visszajár  amennyiben  a  szerződés  ajánlattevőnek  felróható  okból 
meghiúsul, illetve a szerződés teljesítés nélkül egyéb okból megszűnik.
Amennyiben a szerződés a vállalkozói összeget el nem érő teljesítési fokban szűnik meg, a 
vállalkozói előleg arányos része visszajár. 

Nyertes  ajánlattevőnek  a  vállalkozási  szerződéshez  építési-műszaki  és  pénzügyi-fizetési 
ütemtervet kell csatolnia a résszámlázási feltételek figyelembe vételével.

5.3. Beszedési megbízás (Kbt. 305.§ (4))

Az ajánlatkérőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Kbt. 305.§(3) 
bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, az ajánlattevőként szerződő fél – 
a  99.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  –  az  ajánlatkérőként  szerződő  fél  által  adott 
hozzájárulás,  felhatalmazó nyilatkozat  alapján beszedési  megbízást  nyújthat  be ajánlatkérő 
számlája terhére.
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6. Többváltozatú ajánlat és részajánlat:  

Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat és a részajánlatok lehetőségét kizárja.

Ajánlattevő  csak és  kizárólag  a  Műszaki  dokumentációban meghatározott  minőségi  és 
mennyiségi meghatározások szerinti ajánlatot terjeszthet elő.

A Kbt. 58.  § (7)  bekezdés rendelkezései  szerint  amennyiben a műszaki  dokumentáció 
bármelyik  része  valamilyen  gyártmányt,  típust,  eredetet,  szabadalmat  vagy  védjegyet 
egyértelműen  megjelöl,  azt  a  közbeszerzés  tárgyának  egyértelmű  meghatározása 
érdekében teszi és ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

7. Az ajánlat költségei 

7.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell 
viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott 
jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás 
eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval 
szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

7.2. Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a 
nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle – esetleges jövőbeni - térítésre 
nem kötelezhető. 

7.3. Az ajánlatkérő a dokumentációért befizetett ellenértéket kizárólag a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény 54. § (6) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén fizeti vissza 
az ajánlattevők részére. Ebben az esetben sem az ajánlatkérő, sem a képviseletében eljáró a 
dokumentáció  ellenértékének  befizetése  és  ezen  összeg  visszautalása  közötti  időszakra 
kamatot nem fizet az ajánlattevők részére.

7.4. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, 
azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 7. § (2) bekezdése szerint kezeli.

7.5. Az ajánlattevő ajánlatában köteles a fenti pontok elfogadására vonatkozóan nyilatkozni.  

8. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 

8.1. Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a 
közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi  CXXIX.  törvénynek  előírásaival  összhangban,  az 
ajánlattételi  határidő  lejártát  követően  semmilyen  formában  –  sem  formailag,  sem 
tartalmilag – nem módosítható.
 

8.2. Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 83. § meghatározott körben biztosítja.

8.3. Az  ajánlattevőnek  nyertesként  történő  kihirdetése  esetén  nincs  lehetősége  ajánlata 
megváltoztatására.
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8.4. Az  ajánlattevő  a  dokumentációban  meghatározottakkal  kapcsolatban  az  ajánlattételi 
határidőt megelőzően legkésőbb tíz nappal írásban kiegészítő információkért fordulhat az 
eljáróhoz,  aki  a kért információt  legkésőbb az ajánlattételi  határidőt megelőző hatodik 
napig  írásban  megadja.  A  tájékoztatás  tartalmát  valamennyi  ajánlattevő  megkapja.  Az 
írásbeli  tájékoztatás  a  Kbt.  56.  §  (1)  bekezdésében  maghatározott  határidő  betartása 
mellett oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek a határidő lejártának napján 16.00 óráig 
meg  kell  érkezniük  ajánlatkérő  megbízottjához  fax  vagy  kézbesítő  útján.  Ajánlattevő  a  
kiegészítő  tájékoztatás  iránti  kérelemben  foglalt  kérdéseit  a  kiegészítő  tájékoztatás  iránti  kérelem  
előterjesztésével  egyidejűleg,  a  kiegészítő  tájékoztatás  rugalmas  nyújtása  érdekében  szíveskedjen  
elektronikus úton a lukacs.gergely@kozbeszerzes.com és kozbeszerzes@kozbeszerzes.com 
email címre is eljuttatni.

8.5. Az ajánlatkérő  és  a  képviseletében eljáró  megbízott  felhívja  az  ajánlattevők figyelmét, 
hogy a kérdések feltételére nyitva álló határidő lejártát követően,  illetve az ajánlattételi 
határidő lejártát követően egészen az eredményhirdetésig az ajánlattevők megkereséseire, 
kérdéseire nem válaszol. 

9. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe: 

9.1. Az ajánlat benyújtásának határideje:

2010. május 31. 11.30 óra
9.2. Az Ajánlatkérő  az  ajánlatot  akkor  tekinti  határidőre  benyújtottnak,  ha  az  a  9.1  pontban 

megjelölt határidőre a megadott címre beérkezett.

Az ajánlat benyújtásának címe: 
 

A PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 68.)

9.3. Az ajánlat benyújtásának formai kellékei:

 Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani.
                   
Az  ajánlat  minden  lapját  kitörölhetetlen  tintával  vagy  géppel  elkészítve,  folyamatos 
oldalszámozással,  a  cégjegyzésre  jogosult  kézjegyével  ellátva,  zárt  borítékban,  magyar 
nyelven és 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie 
kell  az  "eredeti"  vagy  a  "másolat"  megjelölésnek.  Eltérés  esetén  az  "eredeti"  példány 
tartalma a mérvadó. A borítékon "Keszthely – Fő tér rekonstrukció – Ajánlat" megjelölést 
kell feltüntetni. 
 
Az  ajánlatot  olyan  kötésben  kell  beadni,  amelyből  állagsérelem  nélkül  lapot  kivenni, 
cserélni nem lehet.
Az ajánlat eredetiségét és megbontatlanságát biztosítani kell. Ezt az alábbi módszerrel kell 
biztosítani:
- az ajánlat minden lapját kézjegyével el kell látnia a cégjegyzésre jogosult, vagy 
meghatalmazással igazolt képviselőjének, és 
- az ajánlat minden lapját ki kell lyukasztani, azon fonalat kell átfűzni, a fonal végét 
az  utolsó  lap  hátoldalán  egyszer  ragasztható  címkével  le  kell  ragasztani,  és  a  címkét 
cégszerűen vagy meghatalmazással igazolt képviselő útján alá kell írni oly módon, hogy az 
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aláírás  a  papírlapra  is  átérjen.  A meghatalmazás  csatolandó  az  egyéb  dokumentumok 
között.
- az ajánlatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni

10. Ajánlatok bontása 

10.1. Az ajánlatok bontására az ajánlattételi  határidő lejártakor -  az ajánlatkérő,  eljáró és az 
ajánlattevők képviselőinek jelenlétében - kerül sor.

10.2. Az  ajánlatok  bontásakor  a  Kbt-ben  meghatározott  kötelező  adatok  kerülnek  a  jelen 
dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre.

10.3. Az  ajánlatok  formai  és  tartalmi  érvényességének  további  vizsgálatára  az  értékelési 
időszakban kerül sor. 

10.4. Az ajánlat bontásának helye:

A PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 68.)

11. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség

11.1.Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza.

11.2.Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. 

Felhívjuk  az  ajánlattevők  figyelmét  arra,  hogy  megajánlásaikat  -  különösen  a 
határidőkre  vonatkozó megajánlásaikat  -  a 30 napos ajánlati  kötöttség és az ezzel 
kapcsolatos Kbt-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg. 

12. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások 

13.1.Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának időszakában az ajánlatkérő, 
illetve a képviseletében eljáró megbízott felvilágosítást kérhet az ajánlattal kapcsolatos nem 
egyértelmű kijelentések tisztázása érdekében a Kbt. 85. § rendelkezéseinek megfelelően. 

14. Az ajánlatok értékelése

15.1.Ajánlatkérő  az  ajánlatokat  az  ajánlatkérő  képviseletében  eljáró  előterjesztése  alapján 
ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, "az összességében 
legelőnyösebb ajánlat elve" szerint értékeli az alábbiak szerint:

 Részszempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (ajánlati összár, bruttó forint) 12
2. Vállalt előteljesítés mértéke (nap) 5
4. Környezetvédelmi intézkedések megfelelősége 5
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15.2.Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásának  bírálati  szempontja  esetén  az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 1-10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.

15.3.Értékelés módszere: az 1-2. bírálati szempontok esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 
módosított  ajánlásának (K.É. 2008.  évi  139.  száma) III.A.1.b)  pontja  szerinti  arányosítás. 
(korábban értékarányosítás), a 3. bírálati szempont esetében a sorba rendezés módszere.

15.4.A Közbeszerzések  Tanácsa  2/2004  módosított  ajánlásának  (K.É.  2008.  évi  139.  száma) 
III.A.1.b)  pontján belül  az 1.  bírálati  szempont esetében a ba) pont szerinti,  a 2.  bírálati 
szempont esetében a bb) pont szerinti arányosítás irányadó.

15.5.A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az 
ajánlatkérő a pontszámítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai 
szerint.

15.6.Az elért pontszámok összeadásra kerülnek és a legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek. 

 
16. Eredményhirdetés és szerződéskötés

16.1.Az eredményhirdetés tervezett időpontja:  2010. június 11. 11.30 óra. Az eredményhirdetés 
helye megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével.

Helye: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1022 Budapest, Bimbó út 68.) 

16.2.A szerződéskötés időpontja: 2010. június 21. 

17. A közbeszerzési eljárás nyelve

15.1 A  közbeszerzési  eljárás  nyelve  magyar.  Ennek  megfelelően  az  ajánlatot  magyar 
nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás 
magyar nyelven történik.

15.2 A  kizárólag  külföldi  telephellyel  rendelkező  ajánlattevőnek  (konzorcium  esetén 
konzorciumi  tagnak)  minden  nyilatkozatot,  hatósági  igazolást  hitelesített  magyar 
fordításban kell az ajánlatához csatolnia. Fenti rendelkezés irányadó valamennyi nem 
magyar nyelvű okiratra vonatkozóan.

15.3 A hiteles és hitelesített fordításra a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet irányadó.

18. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses 
feltételek 

16.1 A benyújtott ajánlatához az Ajánlattevő teljes körűen kötve van. 

16.2 Az ajánlatkérő  és  a  nyertes  ajánlattevő között  a  szerződés  az ajánlati  felhívás,  az 
ajánlati dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben 
megfogalmazott tartalommal jön létre.
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II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI 
SZEMPONTOK TARTALMA

1. Általános megjegyzések

1.1.Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban (Ajánlati 
dokumentáció  és  Műszaki  dokumentáció)  megfogalmazottak  a  beruházás 
alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg.

1.2. Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza 
az  ajánlatkérőt  a  pénzforrások  jogszabályok  szerinti  felhasználásában,  így 
különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában.

1.3.Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat 
az  előre  meghirdetett  értékelési  rendszer  szempontjain  belüli  értékeléshez 
szükséges részletességgel fejtsék ki. 

2. Ajánlati ár

Az  ajánlati  ár  kialakítása  során  a  kiadott  dokumentáció  műszaki  tartalmának 
ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni.

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra 
és/vagy eredetre való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása  érdekében  történt.  Ajánlattevő  ajánlatában  bármely  más  olyan 
eszközt  szerepeltethet,  amely az adott  funkciónak megfelel,  és  a megnevezettel 
egyenértékű.

A beruházás kivitelezését a Műszaki dokumentációban található tervek alapján kell 
végezni, figyelembe véve a hatósági engedélyekben, állásfoglalásokban előírtakat. 

Az ajánlatkérő csak I. osztályú teljesítést fogad el.

2.1 Árképzés                         

Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell  lenniük,  vagyis az  Ajánlattevők 
semmilyen  formában  és  semmilyen  hivatkozással  sem  tehetnek  változó  árat 
tartalmazó ajánlatot.

A  nettó  árakat  úgy  kell  megadni,  hogy  azok  tartalmazzanak  minden  járulékos 
költséget, függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM, különböző díjak és 
illetékek  stb.).  Minden  áradatot  úgy  kell  megadni,  hogy  a  nettó  ár  mellett 
egyértelmű  formában  szerepeljen  a  mindenkori  hatályos  jogszabályok  szerinti 
ÁFA %-ban és összegszerűen, valamint a bruttó ár.

Az  ajánlati  árnak  tartalmaznia  kell  a  beruházás  időtartama  alatti  árváltozásból 
eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is.
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Az  ajánlattevők  csak  magyar  forintban  (HUF)  tehetnek  ajánlatot  és  a 
szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell  mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat 
tárgyának  eredményfelelős  megvalósításához,  az  ajánlati  feltételekben  rögzített 
feltételek  betartásához  szükségesek,  így  többek  között  minden  illetéket,  díjat, 
bérletet, a kivitelezéshez, a hibák kijavításához szükséges költségeket is.

Előleg alatt az ajánlatkérő minden olyan fizetési igényt ért, amelyek mögött nincs 
az ajánlatkérő által átvett, elismert dolog vagy szolgáltatás. 

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési 
mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

 Az  ajánlatok  kidolgozásakor  vegyék  figyelembe,  hogy  az  ajánlati  árnak  
teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői 
kifizetési igényt. 

A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és az ajánlatkérő által ennek 
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla 
ellenében átutalással történik. 

3. Teljesítési határidő

Ajánlattevő,  a  teljesítési  határidőként  az  ajánlati  felhívás  II.3.  pontjában foglalt 
dátumhoz képest, az általa vállalt „előteljesített napok” számát köteles megjelölni 
ajánlatában és a felolvasólapon a 2011. szeptember 30. napi teljesítési határidőtől 
számolva.  A teljesítési  határidő  mértéke  adott  esetben az ajánlati  felhívás  II.3. 
pontjában  megadott  teljesítési  határidőhöz  képest  csökken  az  ajánlattevő  által 
ajánlatában megadott teljesítési határidőhöz képest számított előteljesítési napok 
számával. Ajánlatkérő a megajánlott „előteljesítési napok” számát hasonlítja össze 
az értékeléskor.
A bírálat alapját a megajánlott előteljesítési napok száma képezi.
Ajánlattevőnek  az  előteljesítési  napok  számát  annak  figyelembe  vételével  kell 
megadnia, hogy az egyes részteljesítési határidők az előteljesítési napok számával 
arányosan egyaránt csökkennek.

4. Késedelmi kötbér

Az ajánlattevő a teljesítési határidő ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése 
esetére  késedelmi  kötbért  köteles  fizetni,  melynek  mértéke  a  késedelemmel 
érintett nettó szerződéses ellenérték 0,5%-ka/nap.

Ajánlatkérő  a  késedelmi  kötbér  összegét  jogosult  az  ajánlattevő  által  kiállított 
számlába beszámítani.

Az  egyes  részhatáridők  be  nem  tartása  önálló  kötbérfizetési  kötelezettséget 
keletkeztet.
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5. Meghiúsulási kötbér

A szerződés teljesítésének ajánlattevő hibájából bekövetkező meghiúsulása esetére 
az ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a teljes nettó 
szerződéses ellenérték 20%-ka. 

Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított 
számlába beszámítani.

Ajánlatkérő  jogosult  a  kötbért  meghaladó kárát  és  a  szerződésszegésből  eredő 
egyéb jogait is érvényesíteni.

6. Hibás teljesítési kötbér

Az ajánlattevő hibás teljesítés esetén a hibával érintett nettó szerződéses ellenérték 
0,5%-ka/nap mértékű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles a vállalkozási 
szerződés tervezetben meghatározott feltételek szerint.  

Ajánlatkérő a hibás teljesítési kötbér összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított 
számlába beszámítani.

7. Jótállás

Az építési elemek esetén a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárultától számított 36 
hónapos időtartamra. 

8. Teljesítési biztosíték

Ajánlattevő a vállalkozási szerződéses aláírásától számított 10 napon belül teljesítési 
biztosítékként  köteles  a  nettó  vállalkozói  díj  2  %-ának  megfelelő  összegű 
biztosítékot  nyújtani  ajánlatkérőnek.  A  biztosítéknak  a  sikeres  átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben rögzített teljesítés időpontja utáni 30 napig tartó időtartamra kell 
szólnia. A teljesítési biztosíték nyújtásának elmaradása szerződésszegés.  

9. Ajánlati ár

Ajánlattevő köteles a műszaki dokumentáció részét képező költségvetési kiírásokat 
kitöltve ajánlatához csatolni elektronikus formában egyaránt.

Az ajánlati árat ajánlati  összárként kell  megadni bruttó forintban.  Az ajánlati  árat 
tájékoztató jelleggel nettó forint+ÁFA szerinti bontásban is meg kell adni.

A bírálat alapját a bruttó forintban megadott ajánlati összár képezi.

Ajánlattevő  ajánlati  árát  köteles  megadni  az  5.  pontban  meghatározott  egyes 
résszámlák szerinti megbontásban tájékoztató jelleggel.
A résszámlák szerinti megbontásban megadott ajánlati ár részek a nyertes ajánlattevő 
által  a  vállalkozási  szerződéshez  csatolandó  pénzügyi  ütemterv  adatait  egyaránt 
képezik.
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9. Környezetvédelmi tulajdonságok 

Ajánlatkérő  azt  vizsgálja  meg,  hogy  ajánlattevő  mennyiben  teljesíti  a  vonatkozó 
követelményeket,  illetve  biztosítja  a  kivitelezés  során  a  környezet  zavartalan 
működését. Ajánlattevőnek a környezet megóvásával, a hulladékkezelés módjával, a 
környező  lakóépületek,  utak  és  közterületek  védelmével  kapcsolatos  elképzeléseit 
kell környezetvédelmi tervbe foglalnia.

Ajánlattevőnek  rendelkeznie  kell  ISO  14001:2000  vagy  azzal  egyenértékű 
minőségirányítási  rendszerrel,  továbbá  MSZ  28001:2003  vagy  azzal  egyenértékű 
biztonságirányítási  rendszerrel.  A vonatkozó dokumentumok egyszerű másolatban 
történő csatolása szükséges.

A tervet jelen dokumentáció 2. sz. melléklete szerinti részletezésben kell elkészíteni, 
az ott meghatározott szempontok figyelembe vételével.

Ajánlatkérő  a  számára  a  dokumentáció  mellékletében  részletezett  szempontok 
szerint  legelőnyösebb ajánlatra  adja  a  maximális  10 pontot,  a  legkevésbé előnyös 
ajánlatra  a  minimális  1  pontot.  A  többi  ajánlattevő  az  ajánlattevők  számának 
függvényében sorszámuk szerint arányosan elosztva kap pontszámot. 
Pl.: Három ajánlattevő esetén a dokumentáció mellékletében megadott szempontok 
szerint  legelőnyösebb  ajánlatot  tevő  ajánlattevő  10  pontot,  a  dokumentáció 
mellékletében  megadott  szempontok  szerint  legkevésbé  előnyös  ajánlatot  tevő 
ajánlattevő 1 pontot, a 2. legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevő 5,5 pontot kap.

III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. Az  ajánlatkérő  az  ajánlattételi  határidő  lejártát  követően  nem  teszi  lehetővé  az  ajánlat 
módosítását.

2. Ajánlattevőknek  ajánlatukat  a  dokumentáció  mellékletét  képező  irányadó  tartalomjegyzék 
szerint  kell  benyújtaniuk.  A  tartalomjegyzék  egyúttal  az  ajánlat  részeként  benyújtandó 
igazolások, nyilatkozatok jegyzéke is, amelyben megjelölt csatolandó dokumentumok a 4. § 9/
A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek.

3. Az  ajánlattevő  a  Kbt.  71.  §  (1)  bekezdése  alapján  köteles  megjelölni  az  ajánlatában  a 
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlattevő 
által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe  venni  kívánt  alvállalkozókat,  valamint  a  közbeszerzésnek  azt  a  részét  (részeit), 
amelynek  teljesítésében  a  megjelölt  alvállalkozók  közreműködnek,  továbbá  az  ajánlattevő 
részére erőforrást nyújtó szervezetet.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
kifejezett  nyilatkozatát  az  ajánlattételi  felhívás  feltételeire,  a  szerződés  teljesítésére,  a  kért 
ellenszolgáltatásra,  valamint  arra  vonatkozóan,  hogy  a  nyertessége  esetén  a  közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben 
saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) 
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és (5) bekezdése szerinti  előírások érvényesítését.  Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

5. Ajánlattevőnek  az  alábbi  cégokmányok  eredeti  vagy  hiteles  másolati  példányát  kell  az 
ajánlathoz csatolni:
-  az  ajánlattételi  határidőt  megelőző  60  napnál  nem  régebbi  cégkivonatot,  
-  ajánlatot  aláírók  aláírási  címpéldányát,  illetve  képviseleti  jogosulttól  származó 
meghatalmazását

6. Az  ajánlatban  szereplő  valamennyi  iratnak  eredetinek  vagy  hiteles  másolatnak  kell  lennie 
kivéve ahol az ajánlati felhívás vagy az ajánlati dokumentáció eltérően rendelkezik.

7. Ajánlattevő  ajánlatában  a  dokumentáció  mellékleteként  csatolt  szerződés  tervezetben 
foglaltakra vonatkozóan elfogadó nyilatkozatot köteles csatolni.
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További információk:

A  munkavállalók  védelmére  és  a  munkafeltételekre  vonatkozó  kötelezettségekről  ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat az alábbi címeken:

OMMF: 1024 Budapest. Margit krt. 85., levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 639,
tel:  06-1-346-9400,  fax:  06-1-346-9417,  zöld  szám:  06-80-204-292,  a  területi  kirendeltségek 
elérhetősége a www.ommf.hu internet-címen található 
ÁNTSZ: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
tel.:  06-1-476-1100,  fax:  06-1-476-1390,  zöld  szám:  06-80-204-264,  a  regionális  és  kistérségi 
intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található
MBFH: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
tel.:  06-1-301-  2900,  fax:  06-1-301-2903,  zöld  szám:  06-80-204-258,  a  területileg  illetékes 
bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internet-címen található

Az ajánlattevő a Kbt. 72. §-a alapján az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel 
során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés 
helyén hatályos kötelezettségeket. 
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IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, 
FORMANYOMTATVÁNYOK
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(1. számú melléklet)

IRÁNYADÓ TARTALOMJEGYZÉK

Oldalszám
Felolvasólap (2. számú melléklet)
Adatlap (3. számú melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdésének megfelelően (4. 

számú melléklet)
Tartalomjegyzék (1. számú melléklet)

(Oldalszámokkal ellátva)
Igazolások, dokumentumok
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési  eljárásra tekintettel  aláírt  hatályos 

szerződése 

(Opcionális - Amennyiben közös az ajánlattétel.)
Ajánlattevő(k),  közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó 
mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó(k)  és  az  erőforrást 
nyújtó szervezet nyilatkozatai a kizáró okok fenn nem állásáról. (5. 
és 6. számú melléklet)
Az  erőforrást  nyújtó  szervezet(ek)  tekintetében  a  rendelkezésre  állásra 

vonatkozó Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) - opcionális
Cégkivonat

(Az  ajánlattételi  határidőtől  számított  60  napnál  nem  régebbi  keltezésű 

eredeti vagy hiteles másolat.)
Aláírási címpéldány és esetlegesen meghatalmazás

(Annak  igazolására,  hogy  az  ajánlatot,  illetőleg  az  abban  szereplő 

nyilatkozatokat  az  ajánlattevő,  illetőleg  az  alvállalkozó  képviseletére 

jogosult személy írta alá. Eredeti vagy hiteles másolat.)
Ajánlattevő(k)  és  a  közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó 
mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó(k)  igazolásai  a 
gazdasági  és  pénzügyi  alkalmasság  igazolására  az  ajánlati 
felhívásban meghatározottak szerint
Ajánlattevő(k)  és  a  közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó 
mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó(k)  igazolásai  a 
műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására az ajánlati felhívásban 
meghatározottak szerint
Egyéb igazolások, dokumentumok
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Oldalszám
Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint (7. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint
Nyilatkozat a Kbt. 72. § szerint.
Nyilatkozat  az  Ajánlati  Dokumentáció  I/7.  pontjában  foglaltak 

elfogadására
Szakmai  ajánlat (árazott  költségvetés,  papír  alapon  és  elektronikus 

formában)
Szerződéstervezet elfogadásáról szóló nyilatkozat
Cégismertető (Ha az ajánlattevő fontosnak látja mellékelni) .
Ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok
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(2. számú melléklet)

FELOLVASÓLAP

„Keszthely Város főterének rekonstrukciója”

Ajánlattevő neve1:

Ajánlattevő székhelye:

Bruttó ajánlati ár (összár, bruttó forint, nettó + 

ÁFA szerinti bontásban): 

Előteljesítési napok száma (nap)

Kelt: 

………………………………
cégszerű aláírás

1 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét).
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(3. számú melléklet)

ADATLAP

„Keszthely Város főterének rekonstrukciója”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő telefonszáma:

Ajánlattevő telefaxszáma: 

Kijelölt kapcsolattartó személy neve, beosztása:

Kapcsolattartó pontos címe:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó fax száma:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Kelt: 

………………………………
cégszerű aláírás
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(4. számú melléklet)

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT1

„Keszthely Város főterének rekonstrukciójára”
 

1. Alulírott …………………………………, mint a ………………………………………… 

(székhely: …………………………………..) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – 

az  ajánlati  felhívásban  és  a  dokumentációban  foglalt  valamennyi  formai  és  tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 70. § (2) 

bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban  foglalt  valamennyi  feltételt  megismertük,  megértettük  és  azokat  a  jelen 

nyilatkozattal elfogadjuk.

2. Ennek  megfelelően  a  szerződést  –  amennyiben  mint  nyertes  ajánlattevő  kiválasztásra 

kerülünk  –  a  jelen  ajánlatunkban  megjelölt  ………………….,-Ft  +  ÁFA,  összesen 

…………………,-Ft.,  azaz  …………………………………………….forint  összegű 

ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük.

3. Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 

teljesítése  céljából,  e  szerződésen  alapuló  szerződéseinkben  magunkra  vonatkozó 

kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdés és a 306/A. § (1) és (5) bekezdés 

szerinti előírások érvényesítését.

4. Elfogadjuk,  hogy amennyiben olyan kitételt  tettünk ajánlatunkban,  ami ellentétben van az 

ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

5. Elfogadjuk  az  ajánlati  dokumentációban  lévő  szerződéses  feltételeket  a  szerződéskötés 

alapjául.

6. Az ajánlat  benyújtásával  kijelentjük,  hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak 

bennünket,  akkor  a  szerződést  megkötjük,  és  az  építést  teljesítjük  az  ajánlati 

dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

7. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt-ben 

meghatározott összeférhetetlenségi követelményeknek.

1 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
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8. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem 

változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése 

során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind 

a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

9. Tudomásul  vesszük,  hogy  amennyiben,  mint  nyertes  ajánlattevők  szerződést  kötünk, 

kötelesek  vagyunk  azokat  a  szakembereket  a  szerződés  teljesítése  során  rendelkezésre 

bocsátani,  akiket  jelen  ajánlatunkban  megneveztünk,  tekintettel  arra,  hogy  ez  a 

kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.

10. Alulírott …………………………………, mint a ………………………………………… 

(székhely:  …………………………………..)  ajánlattevő  cégjegyzésre  jogosult  képviselője 

nyilatkozom, hogy cégünk 

a) nem tartozik  a  kis-  és  középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló  törvény 

hatálya alá. 1

b) a  kis-  és  középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló  törvény  szerint 

mikro-/kis-/ középvállalkozásnak2 minősül.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

1 megfelelő aláhúzandó
2 megfelelő aláhúzandó
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(5. számú melléklet)

Nyilatkozat
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-h), 61. § 

(1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében1

„Keszthely Város főterének rekonstrukciója”

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

…………………………… 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :
Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely 

szerint nem lehet ajánlattevő, aki: 

Kbt. 60. § (1) bekezdés:

a) végelszámolás  alatt  áll,  vagy  az  ellene  indított  csődeljárás  vagy  felszámolási  eljárás 

folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló 

eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági,  illetőleg  szakmai  tevékenységével  kapcsolatban  jogerős  bírósági  ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 

nem  mentesült;  illetőleg  akinek  tevékenységét  a  jogi  személlyel  szemben  alkalmazható 

büntetőjogi  intézkedésekről  szóló  2001.  évi  CIV.  törvény  5.  §-a  (2)  bekezdésének  b), 

illetőleg  g)  pontja  alapján  a  bíróság  jogerős  ítéletében  korlátozta,  az  eltiltás  ideje  alatt, 

illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen 

korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy  évnél  régebben  lejárt  adó-,  vámfizetési  vagy  társadalombiztosítási  járulékfizetési 

kötelezettségének  -  a  letelepedése  szerinti  ország  vagy  az  ajánlatkérő  székhelye  szerinti 

ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

1 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki. 
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f) korábbi  -  három  évnél  nem  régebben  lezárult  -  közbeszerzési  eljárásban  hamis  adatot 

szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen 

megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és 

végrehajtható  közigazgatási,  illetőleg  bírósági  határozatban  megállapított  és  munkaügyi 

bírsággal  vagy  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  szerinti  mulasztási  bírsággal  sújtott 

jogszabálysértést követett el;

h) a  büntető  törvénykönyv  szerinti  bűnszervezetben  részvétel  -  ideértve  bűncselekmény 

bűnszervezetben  történő  elkövetését  is  -,  vesztegetés,  vesztegetés  nemzetközi 

kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 

bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, 

hogy  a  bűncselekmény  elkövetése  jogerős  bírósági  ítéletben  megállapítást  nyert,  amíg  a 

büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

Kbt. 61. § (1) bekezdés:

a) gazdasági,  illetőleg  szakmai  tevékenységével  kapcsolatban  -  öt  évnél  nem  régebben 

meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél 

nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a 

versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható 

határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési 

eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy 

bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses 

kötelezettségének  megszegését  jogerős  közigazgatási,  illetőleg  bírósági  határozat 

megállapította;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
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Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a fent részletezett 

Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h), és a 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró 

okok.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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(6. számú melléklet)

Nyilatkozat1

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) a 60. § (1) bekezdés a) - h) és 
61. § (1) bekezdés a)-d) tekintetében.

„Keszthely Város főterének rekonstrukciója”

Alulírott …………………….. társaság (alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet), melyet 

képvisel: ………………………… 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :

Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt  kizáró okok, mely szerint 

nem  lehet  a  közbeszerzés  értékének  10  %-át  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt 

alvállalkozó2, valamint az erőforrást nyújtó szervezet3, aki: 

Kbt. 60. § (1) bekezdés:

a) végelszámolás  alatt  áll,  vagy  az  ellene  indított  csődeljárás  vagy  felszámolási  eljárás 

folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló 

eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági,  illetőleg  szakmai  tevékenységével  kapcsolatban  jogerős  bírósági  ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 

nem  mentesült;  illetőleg  akinek  tevékenységét  a  jogi  személlyel  szemben  alkalmazható 

büntetőjogi  intézkedésekről  szóló  2001.  évi  CIV.  törvény  5.  §-a  (2)  bekezdésének  b), 

illetőleg  g)  pontja  alapján  a  bíróság  jogerős  ítéletében  korlátozta,  az  eltiltás  ideje  alatt, 

illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen 

korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

1 Opcionális - A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozók, valamint az erőforrást nyújtó szervezetek töltik ki. 

2 Nem kívánt rész törlendő!

3 Nem kívánt rész törlendő!
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e) egy  évnél  régebben  lejárt  adó-,  vámfizetési  vagy  társadalombiztosítási  járulékfizetési 

kötelezettségének  -  a  letelepedése  szerinti  ország  vagy  az  ajánlatkérő  székhelye  szerinti 

ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi  -  három  évnél  nem  régebben  lezárult  -  közbeszerzési  eljárásban  hamis  adatot 

szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen 

megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és 

végrehajtható  közigazgatási,  illetőleg  bírósági  határozatban  megállapított  és  munkaügyi 

bírsággal  vagy  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  szerinti  mulasztási  bírsággal  sújtott 

jogszabálysértést követett el;

h) a  büntető  törvénykönyv  szerinti  bűnszervezetben  részvétel  -  ideértve  bűncselekmény 

bűnszervezetben  történő  elkövetését  is  -,  vesztegetés,  vesztegetés  nemzetközi 

kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 

bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, 

hogy  a  bűncselekmény  elkövetése  jogerős  bírósági  ítéletben  megállapítást  nyert,  amíg  a 

büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

Kbt. 61. § (1) bekezdés:

a) gazdasági,  illetőleg  szakmai  tevékenységével  kapcsolatban  -  öt  évnél  nem  régebben 

meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél 

nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a 

versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható 

határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési 

eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy 

bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses 

kötelezettségének  megszegését  jogerős  közigazgatási,  illetőleg  bírósági  határozat 

megállapította;
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d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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 (7. számú melléklet)

Nyilatkozat 
a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján1

„Keszthely Város főterének rekonstrukciója”

a)
Alulírott  ...........................................,  mint  a(z)  ......................................................  cégjegyzésre  / 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy  a  .....…......………………………………………..[cég  megnevezése]  mint  ajánlattevő  a 

közbeszerzés alábbi része(i) teljesítéséhez kíván a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg 
nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni.

_________________________

_________________________

_________________________

b)
1 Ajánlattevőnek a nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tennie.
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Alulírott  ..........................................,  mint  a(z)  ......................................................  cégjegyzésre  / 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy  a  .....…......………………………………………..[cég  megnevezése]  mint  ajánlattevő  a 

szerződés teljesítéséhez a  közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a 

következő alvállalkozó(ka)t  kívánja  igénybe venni,   a közbeszerzés alábbiakban meghatározott 

része(i) vonatkozásában.

c)
Alulírott  ..........................................,  mint  a(z)  ......................................................  cégjegyzésre  / 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a .....…......………………………………………..[cég megnevezése] mint ajánlattevő 

részére erőforrást a következő szervezet(ek) nyújt(anak).

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

Alvállalkozásba adni kívánt 
munkák

Az Alvállalkozó neve és 
címe, kapcsolattartó 

személy

Az Alvállalkozás %-os 
értéke az ajánlati ár 

százalékában

Előírt alkalmassági 
követelmények, melyek 
tekintetében ajánlattevő 

más szervezet erőforrására 
támaszkodik

Az erőforrást nyújtó 
szervezet neve és címe, 
kapcsolattartó személy

Az ajánlattevő és az 
erőforrást nyújtó szervezet 

között a Ptk. szerint 
többségi befolyás fenn áll

(igen/nem)
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V. SZERZŐDÉSTERVEZET
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
tervezet

Szerződéses feltételek

amely létrejött egyrészről

név: Keszthely Város Önkormányzata
teljes jogú képviselője: 
székhely:   
KSH szám:  
adószám:  
számlaszám:  
számlavezető pénzintézet:  
kapcsolattartó:
telefon:  
fax:  
mint megrendelő 

amely létrejött egyrészről

cégnév: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft.
teljes jogú képviselője: 
székhely:   
KSH szám:  
adószám:  
számlaszám:  
számlavezető pénzintézet:  
kapcsolattartó:
telefon:  
fax:  
mint megrendelő 

amely létrejött egyrészről

cégnév: Magyarok Nagyasszonya Plébánia Hivatal
teljes jogú képviselője: 
székhely:   
KSH szám:  
adószám:  
számlaszám:  
számlavezető pénzintézet:  
kapcsolattartó:
telefon:  
fax:  
mint megrendelő 

Megrendelők továbbiakban együttesen mint Megrendelő
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másrészről

cégnév:
teljes jogú képviselője: 
székhely:
nyilvántartó bíróság: 
cégjegyzékszám:
adószám:
számlaszám:
számlavezető pénzintézet:
kapcsolattartó:
telefon:
fax: 

mint  vállalkozó (a  továbbiakban:  Vállalkozó)  között  az alábbi  helyen és  időben a következő 
feltételek szerint.

I.
Preambulum

1.1. A felek rögzítik,  hogy a Megrendelő,  mint Ajánlatkérő az Európai közösségek Hivatalos 
lapjában 2010. január hó 05. napján 2010/S 2-001342 számon megjelent ajánlati felhívással 
nyílt közbeszerzési eljárást indított „Keszthely Város Főterének rekonstrukciója a Nyugat-
Dunántúli  Operatív  Program  NYDOP  -  2007.  3.1.1/A  kódszámú  A  városközpontok 
funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban tárgyú pályázati projekt keretében” 
tárgyában.

1.2. Az  1.1.  pontban  meghatározott  közbeszerzési  eljárás  eredményként  Vállalkozó  került 
nyertes  ajánlattevőként  kihirdetésre  a  2010.  …………………….  napján  megtartott 
eredményhirdetés tanúsága szerint.

1.3. Jelen  szerződés  1.  sz.  alapdokumentumát  képezi  az  1.1  pontban  meghatározott 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, 2. sz. alapdokumentumát az ajánlati dokumentáció 
és mellékletei, 3. sz. alapdokumentumát vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata.  

II.
A szerződés tárgya

.
2.1. A Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében megrendeli a Vállalkozótól, 

a Vállalkozó pedig elvállalja Keszthely Város főterének rekonstrukciójára vonatkozó építési 
beruházás  munkálatait  az  I.  pontban  meghatározott  dokumentumokban  foglaltaknak 
megfelelő tartalommal. 

2.2. A felek  megállapodása  szerint  a  Vállalkozó köteles  a  szerződés  értelmében a szerződés 
tárgyát  képező  munkát  szerződésszerűen,  teljes  körűen,  műszakilag  és  minőségileg 
kifogástalan  kivitelben,  a  vonatkozó  magyar  előírásoknak,  műszaki  szabványoknak, 
valamint  a  technika  mai  állásának  megfelelően  I.  osztályú  minőségben,  határidőben  a 

35



szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni 
ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó 
kifejezett  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  jótállási/garanciális/szavatossági 
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.3. A teljesítés helye: Keszthely Város közigazgatási területe

2.4. A  kivitelezési  munkákat  a  jelen  szerződés  rendelkezései,  valamint  a  jelen  szerződés 
elválaszthatatlan részét  képező mellékletekben meghatározottak szerint  kell  elvégezni.  A 
szerződés  műszaki  tartalma  a  megvalósításhoz  szükséges  minden  anyagot,  szerelvényt, 
berendezést és munkát magában foglalja.

2.5. A felek megerősítik, hogy a Megrendelő az I. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás 
ajánlati dokumentációja mellékleteként rendelkezésre bocsátotta a kivitelezéshez szükséges 
tervdokumentációkat. (a továbbiakban Tervdokumentáció).

III.
A vállalkozói díj

3.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért […],- Ft + […] 
áfa ([…] forint + […] forint áfa), azaz összesen: […] Ft ([…] forint) átalánydíj illeti meg.

3.2. Ezen vállalkozói díj átalányösszeg, melyet a Vállalkozó a Megrendelő igényei alapján állapított 
meg. A Vállalkozó kijelenti,  hogy a szerződéses vállalkozói díjat a szolgáltatás tárgyának, a 
kivitelezés helyének, az igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő anyagoknak és 
minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. A vállalkozói díj így a 
legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét 
tartalmazza.  

3.3. A  szerződéses  vállalkozói  díjért  a  Vállalkozó  teljes  körűen  és  hiánytalanul  vállalkozik  a 
szerződés tárgyának a megvalósítására. 

3.4. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes 
költségét  fedezi,  valamennyi  anyag-  és  munkadíjköltséget,  vámot  és  a  vállalkozás 
teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve a felelős műszaki vezető által 
nyújtandó szolgáltatásokat  is  és  minden egyéb mellékköltséget  (pl:  a  Vállalkozó ajánlata 
mellékletei  készítésének,  a  biztosítás,  az  engedélyeztetés,  a  szállítás,  az  ideiglenes 
szolgáltatások,  a felvonulási  terület,  a mintavételezés  és ellenőrzés,  az előre nem látható 
események és  jogdíjak  költségei  stb.),  függetlenül  azok jogcímétől.  Tartalmazza  továbbá 
azon munkák elvégzésének ellenértékét is, amelyeket a Tervdokumentációkban külön nem 
tüntettek  fel,  azonban  a  szakmai  szokások  szerint  a  szerződés  tárgyának  kifogástalan 
létrehozásához  szükségesek,  továbbá  olyan  munkák,  ráfordítások  költségeit,  illetve  a 
technikai, illetve minőségi követelményekből eredő többletráfordítások költségeit, amelyek 
a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használathoz szükségesek.

3.5.A vállalkozói díj tartalmazza mindazon közüzemi díjak összegét is, amelyet a munkaterület 
átadásától  a  teljesítés  szerződésszerű átadásáig  terjedő időtartam alatt  a Vállalkozó köteles 
viselni. Vállalkozó köteles almérőket felszerelni.
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3.6. A vállalkozói  díjon  felül  Vállalkozó  egyéb  címen sem díjazásra,  sem költségtérítésre  nem 
tarthat igényt.

IV.
Határidők

4.1.A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát az intézménnyel, fenntartóval és a műszaki ellenőrrel 
előzetesen  egyeztetett,  feladatokra  és  helyszínekre  lebontott  megvalósítási  ütemtervben 
meghatározottaknak  megfelelően,  az  ott  meghatározott  határidőkig,  az  ott  meghatározott 
készültségi fokban a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

4.2. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával előteljesítésre jogosult.

4.3.   Részteljesítési határidők és résszámlázási lehetőségek

Résszámlák  benyújtására  az  egyes  részteljesítési  határidőkhöz  igazodva  (5.1.1.-5.1.8.)  van 
lehetőség az elvégzett részteljesítési munka arányában ajánlatkérő által kiállított részteljesítési 
igazolás alapján, maximum az ellenérték megjelölt %-kos mértékéig.

A  végszámla  összege  minimum  a  teljes  ellenérték  20%-nak  megfelelő  összegben  kerül 
kiállításra.  

Ajánlatkérő  az  ellenérték  10%-nak  megfelelő  mértékű  előleget  biztosít  ajánlattevő  által 
választható finanszírozási formaként. 
Az  előleg  rendelkezésre  bocsátására  a  Közreműködő  Szervezet  által  az  erre  vonatkozó 
igénylés elfogadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 60 napon belül kerül sor.
Az előleg összegét a Közreműködő Szervezet közvetlenül utalja ajánlattevő részére.
Ajánlatkérő vállalkozói előleg igénybe vétele esetén a Közreműködő szervezet részére az erre 
vonatkozó igénylést a szerződés aláírását követően haladéktalanul benyújtja. 

Az előleg előlegszámla ellenében kerül rendelkezésre bocsátására. 

A vállalkozói előleg az első résszámlába, illetve – azok értékétől  függően résszámlákba – 
beszámításra kerül.
A  vállalkozói  előleg  visszajár  amennyiben  a  szerződés  ajánlattevőnek  felróható  okból 
meghiúsul, illetve a szerződés teljesítés nélkül egyéb okból megszűnik.
Amennyiben a szerződés a vállalkozói összeget el nem érő teljesítési fokban szűnik meg, a 
vállalkozói előleg arányos része visszajár. 

A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja.

V. A Vállalkozó kötelezettségei

5.1. A  Vállalkozó  kötelezi  magát,  hogy  a  szerződés  tárgyát  jelen  szerződés  és  annak 
mellékletei,  valamint  a  mindenkor  hatályos  építésügyi,  tűzrendészeti,  balesetvédelmi, 
egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai 
szakmai elvárások szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek 
megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben,  a magyar 
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szabványok szerinti  I.  osztályú minőségben és I.  osztályú anyagok felhasználásával,  az 
átadás-átvételi határidőre hiba– és hiánymentesen elkészíti, figyelemmel minőségirányítási 
és tanúsítási rendszerének követelményeire is.

5.1.1.  Amennyiben a munka minősége a vonatkozó előírásoknak nem, vagy nem teljesen felel 
meg,  Megrendelő  kizárólagos  joga  dönteni  arról,  hogy  ragaszkodik  a  szerződés  szerinti 
minőség teljesítéséhez, vagy a munkát a teljesített minőségben elfogadja. Ebben az esetben 
Megrendelő az elvégzett munka ellenértékét a minőségcsökkentés arányában határozhatja 
meg. 

5.1.Az  I.  osztályú  teljesítés  tartalmát  az  építési  jogszabályok,  a  vonatkozó  szabványok  és  a 
felhasználásra  kerülő  egyes  termékekre  vonatkozó  alkalmassági  engedélyek,  tanúsítványok 
határozzák meg. 

5.2.A felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó jelen szerződés szerinti szolgáltatást a megadott 
részteljesítések szerint osztják meg, a műszaki, jogi átadás-átvétel (a kárveszély csak a végleges 
átadással  száll  át)  ennek  megfelelően  történik  meg.  A  felek  a  teljesítés  folyamára,  és  a 
szolgáltatás egyes részeinek teljesítésére a jelen szerződés […]. sz. mellékletében foglalt építési 
ütemtervben  és  ezzel  összhangban  a  […].  sz.  melléklet részét  képező  pénzügyi-fizetési 
ütemtervben olyan lényeges részhatáridőket  határoztak meg, amely időpontokban fennálló 
szerződésszegés  (akár  késedelem,  akár  hibás  teljesítés)  kötbérfizetési  kötelezettséget 
eredményez.  A  teljesítési  határidőn  belül  tehát  ezek  a  határidők  is  kötbérterhesek  a  XI. 
fejezetbe foglaltak szerint. Ennek megfelelően rögzítik a felek az építési naplóban az egyes 
munkák (részfeladatok) elvégzésének tényét, időpontját.

5.3.A  Vállalkozó  kijelenti,  hogy  az  átadott  terveket  előzetesen  felülvizsgálta,  tartalmukat 
megismerte és a kivitelezést  a tervek, illetve a helyben szokásos körülmények ismeretében 
kezdi meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Tervdokumentáció műszaki tartalmát, a kivitelezési 
technológiát ismeri.  A felek kijelentik, hogy a Vállalkozó a helyi körülmények ismeretének 
hiányára, illetve a tervek nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt a későbbiek 
során többletköveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A vállalkozási 
munkák  alapját  képező  műszaki  és  technológiai  dokumentációknak  megfelelő  kivitelezés 
pontosságáért, teljességéért és alkalmasságáért a Vállalkozó felel.

5.4. Minden egyéb,  a Tervdokumentációban nem szereplő olyan terv és engedély előkészítése, 
szakmai  részének  megterveztetése,  beszerzése,  ügyintézése,  amely  a  szerződés  szerinti 
munkák  kivitelezéséhez  szükséges  (így  különösen,  de  nem  kizárólagosan  a  munka 
megkezdéséhez szükséges engedély,  a  megvalósítás  során felmerülő munkákhoz szükséges 
egyéb  engedélyek  beszerzése,  amennyiben  a  Megrendelő  a  beszerzést  engedélyes  tervek 
alapján  indítja  a  kivitelezéshez  szükséges  kiviteli  tervek,  egyéb  kivitelezéshez  szükséges 
tervdokumentáció  stb.)  elkészíttetése  a  Vállalkozó  kötelezettsége.  Az  ehhez  szükséges 
jognyilatkozatokat  a Megrendelő a Vállalkozó kérésére megadja. Amennyiben a Vállalkozó 
fenti  kötelezettségei  közül  valamelyik  végrehajtásához,  megvalósításához  bármely  okból  a 
Megrendelő közreműködése (aláírása, ellenjegyzése, írásos megrendelése, stb.) szükséges, úgy 
a  Vállalkozó  kötelezettsége  az  adott  feladat  minden  részletre  kiterjedő,  aláírásra  kész 
előkészítése.

5.7. A Vállalkozó az általa beszerzett engedélyeket köteles a Megrendelőnek bemutatni, az általa 
esetlegesen elkészített további terveket pedig az adott munkarész kivitelezése előtt köteles a 
Megrendelővel  elfogadtatni.  A  Megrendelő  az  ezekre  vonatkozó  nyilatkozatát  5 
munkanapon  belül  kiadja.  Az  elfogadás  késedelme,  illetve  a  nem  reagálás  nem  jelent 
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elfogadást.

5.8. A Vállalkozó köteles biztosítani a munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt 
vezetőket  és  irányítókat,  továbbá  szakképzett,  betanított  és  segéd  munkaerőt,  amely  a 
Vállalkozó  szerződés  szerinti  kötelezettségeinek  megfelelő  és  időben  történő  teljesítése 
érdekében szükséges.

A  Vállalkozó  köteles  biztosítani  minden  -  a  munkák  megvalósításához  szükséges  árut, 
anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy 
állandó jellegű.

5.9. A felek megállapodnak, hogy a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére az I. 
pontban  meghatározott  közbeszerzési  eljárásban  benyújtott  ajánlatában  megjelöltek 
szerint  jogosult  a  Kbt.  304.§  (3)  bekezdésében  foglaltak  figyelembe  vételével. 
Amennyiben  a  Vállalkozó  más  alvállalkozót  kíván  igénybe  venni  a  szerződés  tárgyát 
képező munkához, ezt csak a Kbt. 304.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint teheti meg és 
köteles előzetesen bemutatni a Megrendelőnek az alvállalkozó alkalmasságát igazoló, az 
adott munkanem esetén szokásos dokumentumokat. 

5.10. A Megrendelő, illetve a műszaki ellenőre alvállalkozó bevonását, valamint a Vállalkozó 
munkaterületen  foglalkoztatott  munkavállalói  alkalmazását,  illetve  ezek  további 
munkavégzését  a  kivitelezéssel  bármilyen  módon  összefüggő  szabályszegés,  illetve 
bármilyen  okból  kifogásolható  munkavégzés  esetén  megtilthatja.  Az  alvállalkozó 
kitiltásának mindenfajta jogkövetkezménye a Vállalkozót terheli.

5.11. Vállalkozó  köteles  a  jelen  szerződés  rendelkezéseit  és  a  szerződés  tárgyára  vonatkozó 
előírásokat  az  alvállalkozókkal  kötött  szerződésben  is  megfelelően  érvényesíteni,  ezen 
rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel 
szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben egyekben teljes 
mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért és cselekedetéért.

5.12. Vállalkozó  köteles  a  munkát  úgy  megszervezni,  hogy  a  munkaterületen  dolgozó 
alvállalkozók  egymás  munkáját  ne  zavarják,  illetve  a  határidőre  való  teljesítést  ne 
veszélyeztessék,  azonban  a  munkavédelmi  szabályokat  maradéktalanul  betartsák.  Az 
alvállalkozók  kizárólag  a  Vállalkozóval  állnak  jogviszonyban,  így  tőle  fogadhatnak  el 
utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket.

5.13. A Vállalkozónak korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok 
ellenőrzéseket  és  vizsgálatokat  végezzenek a kiadott  engedélyekkel  kapcsolatban.  Ezen 
felül  lehetővé  kell  tennie  a  hatóságoknak  a  részvételt  azokon  a  vizsgálatokon  és 
ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak.

5.14. A  Megrendelő  és  minden  általa  meghatalmazott  személy  számára  minden  ésszerű 
időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyet, ahol 
az  anyagokat,  termékeket  és  berendezéseket  készítik,  gyártják  vagy  előkészítik  a 
teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és 
beszállítóinál is.

5.15. A Vállalkozó  az építőipari  kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)  Korm. 
rendelet  alapján  köteles  a  munkaterület  átadás-átvételétől  kezdve  folyamatosan  építési 
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naplót vezetni és azt állandóan a kivitelezés helyszínén tartani. A naplót egy eredeti és két 
másolati példányban kell vezetni, melyből a Megrendelő egy másolati példányra jogosult.

5.16. A  Vállalkozó  köteles  a  munkaterületet  tiszta  és  biztonságos  állapotban  tartani,  a 
keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen 
gondoskodni.  A Vállalkozónak  az építési  és  bontási  hulladék kezelésével  kapcsolatban 
egyebekben  az  építési  és  bontási  hulladék  kezelésének  részletes  szabályairól  szóló 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes előírásai szerint kell eljárnia. 

5.17. A  Vállalkozó  a  munka  befejezésekor  köteles  saját  költségén  eltávolítani  minden 
hulladékot, a saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, szerszámokat, gépeket 
és anyagokat, és köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban átadni. 

5.18. A  Vállalkozónak  kell  saját  költségén  gondoskodnia  a  teljesítés  során  vízről,  energia-
ellátásról vagy egyéb olyan hálózati csatlakozásról, amely a munka hatékony, kielégítő és 
biztonságos  végzéséhez  szükséges.  Ehhez  a  Vállalkozó  igénybe  veheti  a  Megrendelő 
tulajdonát  képező,  már  létező  közüzemi  csatlakozásokat,  ellenszolgáltatás  fejében, 
melynek nagysága csak a tényleges költség értékével megegyező lehet.

5.19. A  Vállalkozó  köteles  gondoskodni  a  munkaterületre  vonatkozó  tűzrendészeti, 
munkavédelmi,  környezetvédelmi  (így  különösen  a  zaj-,  rezgés-,  légszennyeződésekre 
vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület 
megfelelő  védelme  és  őrzése  a  Vállalkozó  kötelezettsége.  Ezen  intézkedések  be  nem 
tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.

5.20. A Vállalkozó köteles betartani és alvállalkozóival betartatni a rá, illetve rájuk vonatkozó 
adó-,  társadalombiztosítási  és  foglalkoztatási  jogszabályokat,  teljesíteni  az  ezzel 
kapcsolatos fizetési kötelezettségeit.  A Vállalkozónak különös figyelmet kell  fordítani a 
munkaerő alkalmazási feltételeire Magyarországon és mindenfajta képzettségű munkaerő 
alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok és utasítások kötelező betartására.

5.21. A Vállalkozó köteles  a  saját  alkalmazottai  baleset-,  munka-,  és  tűzvédelmi  oktatásáról 
gondoskodni, ezen előírásokat betartani, illetve betartatni. A Vállalkozó köteles továbbá 
az alvállalkozói, illetve saját alkalmazottai munkavégzéssel kapcsolatos, az ÁNTSZ által 
meghatározott  helyi  szociális  és  kommunális  feltételeiről  gondoskodni.  Amennyiben  a 
Vállalkozó ezen kötelezettségeinek a Megrendelő felszólítása ellenére a felszólítást követő 
48 órán belül sem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a munkavégzést szüneteltetni. Ezen 
állásidő beszámít a kötbérterhes határidőkbe.

5.22. A Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületen a már kiépített út- és közműhálózatot. A 
Vállalkozó  vagy  alvállalkozói  által  esetlegesen  a  munkaterületen  okozott  károkat  a 
Vállalkozó  köteles  saját  költségén  az  átadás-átvételig  kijavítani,  ennek  hiányában  az 
átadás-átvétel nem kezdhető meg. 

5.23. A  Vállalkozó  munkája  során  különös  gondossággal  kell,  hogy  óvja  és  védje  a 
munkaterület környezetét. A szomszédos telkekben, közterületekben és létesítményekben 
okozott bárminemű kárért teljes felelősséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok állapotát 
az  építkezés  megkezdésekor  dokumentálni  (fotók,  videófelvételek  és  leírás)  és  arról 
jegyzőkönyvet felvenni köteles.
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5.24. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár 
lehetőségének  felmerülése  esetén  haladéktalanul  kárelhárítási  intézkedéseket  tenni  és 
azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkáját a 
forgalom fenntartása mellett végzi, ezért kárelhárítási kötelezettsége a közlekedőkre és a 
járművekre is fennáll.

5.25. A Vállalkozó köteles a munka megkezdésétől számított 5 napon belül a munkaterület két 
végén két tájékoztató táblát felállítani, melyen köteles feltüntetni a munka megnevezését, 
a  tervező  nevét,  elérhetőségét,  a  kivitelező  nevét,  a  felelős  műszaki  vezető  nevét, 
elérhetőségét, az építtető nevét, és a műszaki ellenőr nevét, elérhetőségét.

5.26. A fentieken túl Vállalkozó köteles tudomásul venni, hogy a közreműködő szervezet által 
előírt  kötelező tájékoztató tábla a Megrendelő által kihelyezésre kerül és a munkálatok 
ideje alatt a helyszínen marad.

5.27. Felek rögzítik, hogy vállalkozó együttműködésre köteles a megbízó által a Keszthely Fő 
tér  rekonstrukció  II.  ütem  tárgyában  kiírandó  közbeszerzési  eljárás  eredményeként 
kihirdetésre kerülő nyertes ajánlattevővel, mint vállalkozóval különös tekintettel a Fő tér 
II. ütem munkaterületének biztosítására.  

VI.
A munka megkezdése, együttműködés a kivitelezés alatt

6.1. A munkaterület átadásának és a munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadására 
szakaszosan kerül sor az egyes részteljesítési  határidőkhöz igazodva a részteljesítési  munka 
kezdő napján 8.00 órakor.  

6.2. A  Vállalkozó  nyilatkozik,  hogy  a  kivitelezés  helyszínét  előzetesen  megtekintette,  állapotát 
szemrevételezte.

6.3. A Megrendelő  a  munkaterületet  átadás-átvétel  keretében adja  át  a  Vállalkozó  részére.  Az 
átadás megtörténtét az építési naplóban kötelesek a felek rögzíteni.

6.4. A Vállalkozó a munkák megkezdését megelőzően köteles a kivitelezés megkezdését, minden 
ilyenkor  kötelező  bejelentéssel  együtt  (felelős  műszaki  vezető,  stb.)  az  illetékes  építési 
hatóságnak bejelenteni.

6.5. Az építési engedélyt, a jóváhagyott terveket és műszaki leírásokat az építkezés helyszínén kell 
tartani és azokat a hatóságok kérésére fel kell mutatni. Az építési engedély betartása kötelező.

6.6. Az építési naplóba bejegyzésre a Megrendelő (képviseletében eljáró, későbbiekben részben 
nevesítésre  kerülő  személyek,  szervezetek),  a  műszaki  ellenőr,  a  Vállalkozó  és  a  felelős 
műszaki vezető jogosultak.

6.7. A takarásra  kerülő  munkák  ellenőrzése  érdekében,  vagy  szakhatósági  ellenőrzési  munkák 
megkezdése előtt  a Vállalkozó köteles  az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját  3 
munkanappal  korábban az építési  naplóba bejegyezni,  és  arról  a  Megrendelőt  írásban úgy 
értesíteni, hogy kizárólag a Megrendelő szabad döntésén múljon, hogy a nevezett eseményen 
részt kíván-e venni.
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6.8. A  Megrendelő  és  a  műszaki  ellenőr  jogosultak  a  kivitelezést  bármikor  ellenőrizni, 
észrevételeiket,  javaslataikat  az  építési  naplóba  bejegyezni.  A  Vállalkozó  köteles  a 
bejelentésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni, és válaszait egyidejűleg telefaxon is 
megküldeni.

6.9. A Megrendelőnek joga van az építkezés kivitelezésének ellenőrzése érdekében szükség esetén 
megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről 
jegyzőkönyvet  kell  felvenni.  A  jegyzőkönyvben  meghatározottak  kötelezőek  a  Vállalkozó 
számára.

6.10.A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés alapján vállalt munkához felelős műszaki 
vezetőt alkalmaz, ezért külön térítés nem jár. A felelős műszaki vezető köteles különösen, de 
nem kizárólagosan,  folyamatosan  az  építkezés  helyszínén  tartózkodni,  valamint  az  építési 
napló, illetve a kivitelezés lebonyolításához szükséges okiratok őrzéséről gondoskodni.

6.11. Vállalkozó  kötelezettséget  vállal,  hogy  a  Keszthely  Fő  tér  rekonstrukció  I.  ütemének 
kivitelezési  munkái  alatt  várhatóan  meginduló  Keszthely  Fő  tér  rekonstrukció  II.  ütem 
kivitelezési munkái kivitelezőjével a kivitelezési munkák elvégzése feltételeinek biztosításában 
együttműködik,  különös  tekintettel  a  munkaterület  biztosítására,  illetve  a  munkaterületen 
történő átengedésre.

VII.
Változtatások, kiegészítő- és pótmunkák

7.1.Ha a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti teljesítési határidőket, vagy műszaki tartalmat – a 
felelősségi körén kívül eső ok miatt – előre láthatólag nem tudja betartani/teljesíteni, jogosult 
a  Tervdokumentációban  illetve  a  jelen  szerződés  mellékletét  képező  ajánlatában 
meghatározottaktól  eltérő,  olyan  műszaki  megoldást  javasolni,  amely  a  jelen  szerződés 
céljának és az itt meghatározott minőségi előírásoknak és más feltételeknek maradéktalanul 
megfelel.  Ebben  az  esetben  a  Vállalkozó  köteles  a  szerződésmódosítás  alapjául  szolgáló 
dokumentumokat  és  részletesen  kidolgozott  javaslatait  előzetesen  a  Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó által javasolt módosításokra kizárólag a Megrendelő 
írásos hozzájárulása után kerülhet sor a Kbt. 303.§-ban foglaltak figyelembe vételével. Ebből 
többletköltsége  a  Megrendelőnek  nem  adódhat,  a  3.1.  pont  szerinti  vállalkozói  díj  nem 
növelhető. A javaslattétel elmulasztásából, illetve késedelmes megtételéből eredő károkért a 
Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.

7.2.Amennyiben a Vállalkozó által kezdeményezett módosítás engedélyköteles, és a módosításhoz 
Megrendelő  hozzájárult,  úgy  a  módosított  változat  kivitelezéséhez  szükséges  engedélyek 
beszerzése  (építési  engedély,  szakhatósági  hozzájárulások,  stb.)  a  Vállalkozó  feladata  és 
kötelezettsége,  ez  azonban  határidő  módosításra  nem  jogosít.  Bármilyen  módosítás  csak 
írásban érvényes.

7.3.Ha a Vállalkozó a Tervdokumentációban,  illetve  az I.  pontban meghatározott  ajánlatában 
megnevezett anyagokat – a felelősségi körén kívül eső ok miatt – beszerezni nem tudja, vagy a 
Tervdokumentációban, illetve az I. pontban meghatározott ajánlatban meg nem határozott 
vagy nem a típus pontos megjelölésével szereplő anyagot kényszerül felhasználni, úgy csak a 
célnak megfelelő, azonos műszaki és használati paraméterű anyagot építhet be. A Vállalkozó 
köteles  az  adott  anyag  mintáját  és  műbizonylatát  előzetesen  a  Megrendelő  részére 
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megküldeni, illetve bemutatni. A változtatásra és a beépítésre kizárólag a Megrendelő írásos 
hozzájárulása után kerülhet sor a Kbt. 303.§-ban foglaltaknak megfelelően, mely hozzájárulás 
megadására Megrendelő nem köteles. Ebből többletköltsége a Megrendelőnek nem adódhat, 
a  3.1.  pont  szerinti  vállalkozói  díj  nem  növelhető.  A  Vállalkozó  felel  azért,  hogy  a 
helyettesített  anyag  mind  minőségben,  mind  használhatóságában  megfelel  a  szerződés 
előírásainak. A szerződésmódosításra a Kbt. 303.§-ban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

VIII.
A felek képviselete 

8.1.A Megrendelő esetében az Megrendelő képviselője az a személy, aki a vállalkozási szerződés 
módosítására,  többletmegrendelésre,  illetve  annak  díjazására,  póthatáridő  megállapítására, 
vagy a Tervdokumentáció esetleges módosításával kapcsolatban nyilatkozhat.

8.2.Felek  rögzítik,  hogy  a  jelen  szerződéssel  kapcsolatban  a  Megrendelő  képviseletében  a 
Keszthelyi  Városüzemeltető  Egyszemélyes  Kft.,  mint  konzorciumvezető  és 
projektmenedzsmenti feladatokat ellátó konzorciumi tag jogosult.

8.3. A  szerződés  módosításával  kapcsolatos  jognyilatkozatot  a  konzorciumi  tagok  együttesen 
tehetnek.

8.4.A Megrendelő a kivitelezés koordinációjára projekt menedzsmentet és kivitelezési bonyolítót 
(beruházás  bonyolítót)  foglalkoztat,  akik  szakmai  felelősség  mellett  irányítják  a  Vállalkozó 
munkavégzését de csupán javaslattételi  joggal rendelkezik  a Megrendelő felé a szolgáltatás 
átvételével kapcsolatosan.

8.5. A  Megrendelő  a  kivitelezés  ellenőrzésére,  illetve  a  szolgáltatás  minőségi  és  mennyiségi 
felülvizsgálatára  műszaki  ellenőrt  foglalkoztat,  aki  javaslattételi  joggal  rendelkezik  a 
Megrendelő felé a szolgáltatás átvételével kapcsolatosan.

8.6. A szolgáltatás  átvételét  azonban kizárólag  a  Megrendelő  vagy  a  nyilatkozattételre  jogosult 
képviselője  jogosult  igazolni.  A felek  kijelentik,  hogy az  építési  naplóban  a szolgáltatással 
kapcsolatos bejegyzés nem tekinthető a szolgáltatás átvételének.

8.7. A Megrendelő – szerződéssel  és a szolgáltatás átvételével  kapcsolatban -  nyilatkozattételre 
jogosult képviselője:

Név:
Cím: 
Telefon: 
Fax: 

8.8. A műszaki ellenőr:

Név: […]
Cím: […]
Telefon: […]
Fax: […]
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8.9. A Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselője:

Név: […]
Cím: […]
Telefon: […]
Fax: […]

8.10.A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név: […]
Cím: […]
Telefon: […]
Fax: […]

8.9. A fenti  képviselők és  vezetők személyében bekövetkezett  változásokról  a felek egymást 
írásban,  előzetesen,  amennyiben  ez  nem lehetséges,  a  változást  követően  haladéktalanul 
kötelesek értesíteni.

IX.
A szolgáltatás átvétele: a teljesítés

9.1.A Vállalkozó köteles a szolgáltatást – munkamegszakítások nélkül – az […]. sz. mellékletben 
foglalt építési ütemtervnek megfelelően elvégezni.

9.2. Az építési ütemtervnek megfelelő egyes részek akkor tekintendőek teljesítettnek, amennyiben 
Vállalkozó  azt  hiánytalanul  és  hibamentesen  elkészítette  és  a  Megrendelő  vagy 
nyilatkozattételre  jogosult  képviselője  a  műszaki  ellenőr  javaslatára  az  adott  munkarészről 
kiállított részteljesítési igazolást aláírta. Amennyiben nem történik meg az adott munkarész 
teljesítésének fentiekben meghatározott módon történő igazolása, úgy az adott szolgáltatás 
nem tekinthető teljesítettnek és a Vállalkozó az erre a munkarészre vonatkozó részszámláját 
nem állíthatja  ki.  A részteljesítési  igazolás  kiállításának  feltétele  az  adott  munkarész során 
beépített  anyagok  szállítóleveleinek,  illetve  azokra  vonatkozó  megfelelőségi  nyilatkozatok 
másolati példányának a Megrendelő rendelkezésére bocsátása.

9.3.A  Vállalkozó  köteles  az  építési  ütemtervnek  megfelelő  egyes  munkarészek  elkészültét  a 
várható  befejezésnél  10  nappal  korábban  a  Megrendelő  részére  írásban  jelezni.  A  felek 
kötelesek  a  tervezett  befejezés  időpontjában  az  adott  munkarészt  megvizsgálni,  és 
jegyzőkönyvben  valamennyi  hibát  feltüntetni.  A  Vállalkozó  köteles  valamennyi,  a 
jegyzőkönyvben feltüntetett hibát a jegyzőkönyvben meghatározott időn belül kijavítani. Ha a 
hiba kijavításával kapcsolatos munkák a részhatáridők hosszabbodásához vezetnének, úgy a 
Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a XI. fejezet szerinti kötbért megfizetni. Részteljesítési 
igazolás kiállítására csak a hibák maradéktalan megszüntetése esetén kerülhet sor.]

9.4.Az  átadás-átvételi  eljárás  időpontjáról  a  Vállalkozó  15  nappal  korábban  köteles  írásban 
értesíteni  a  Megrendelőt.  Az  átadás-átvételi  eljárás  megkezdéséhez  a  Vállalkozó  köteles  a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani a szerződés megvalósítását igazoló dokumentumokat, 
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melynek  megszerzése  a  Vállalkozó  kötelessége,  és  3  példányban  a  megvalósulási 
tervdokumentációt, valamint a felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat. A Vállalkozó köteles 
továbbá  átadni  a  Megrendelő  részére  a  beépített  anyagokra  vonatkozó  minőségi 
tanúsítványokat,  bizonylatokat,  használati  és  karbantartási  útmutatókat,  és  minden  egyéb 
olyan  dokumentumot,  amely  a  szerződés  tárgyának  a  rendeltetésszerű  és  biztonságos 
használatához  szükséges.  Ezen  dokumentációk  átadásának  hiányában  az  átadás-átvétel 
meghiúsul.

9.5. Az átadás-átvételi  eljárás  során a Megrendelő,  illetve  műszaki  ellenőre  a szerződés tárgyát 
teljes körűen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a szerződéses 
és  jogszabályi  előírásoknak.  Az  átadás-átvételi  eljáráson  felfedezett  hibákról  a  felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített  hibákat a Vállalkozó köteles az ott 
meghatározott  időn  belül  maradéktalanul  kijavítani.  A  Vállalkozó  esetleges  hiánypótlási 
kötelezettsége a szerződés teljesítésének határidejét nem módosítja.  Ha a hiba kijavításával 
kapcsolatos munkák a határidők hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a 
Megrendelőnek  a késedelemmel  kapcsolatosan  keletkező kárát  (a  kötbért,  valamint  az  azt 
meghaladó kárát) megtéríteni.

9.6.Amennyiben a Vállalkozó a javítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott ideig 
nem  tesz  eleget,  a  Megrendelő  dönthet,  hogy  a  teljesítést  elfogadja  vagy  nem.  Ha  a 
Megrendelő  a  teljesítést  elfogadja,  úgy  a  hibás  teljesítéssel  érintett  rész  vonatkozásában 
arányos díjcsökkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, úgy 
jogosult a hibákat a Vállalkozó költségére maga kijavítani vagy mással kijavíttatni.

9.7. A  felek  az  átadás-átvételt  akkor  tekintik  sikeresen  befejezettnek,  és  jelen  szerződést 
teljesítettnek, ha a Vállalkozó teljesítése hiba- és hiánymentes, a szerződés munkák I. osztályú 
minőségben elkészültek, a jelen szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelnek, továbbá a 
környező  létesítményekben,  közművekben,  utakban  a  Vállalkozó  vagy  alvállalkozói  által 
esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek.

9.8.Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más 
hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem 
akadályozzák a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát, ha az egyekben megfelel a 
jelen szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó ezen 
hibákat is köteles kijavítani az átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvben foglalt határidőig. A 
hibák kijavításáig a Megrendelő visszatarthatja a hibák kijavításának Megrendelő által becsült 
értékét. A Vállalkozó a végszámla összegét ezen értékkel csökkenteni köteles. A visszatartott 
összeg  számlázására  és  kifizetésére  csak  a  hibák  kijavítását  követően  jogosult.  A  hibák 
tekintetében egyekben a Megrendelő a Ptk.-ban rögzített szavatossági jogaival élhet.

9.9. Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Megrendelő végleges teljesítési igazolást állít ki. A 
végleges  teljesítési  igazolás  tartalmazza  különösen  az  átadás-átvételre  vonatkozó  kifejezett 
nyilatkozatot, a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott dokumentációt felsorolását, az 
érvényesíteni  kívánt  igényeket  (pl.  díjcsökkentés,  visszatartás),  és  mellékletként  a  még 
meglévő, az átvételt nem akadályozó hibákról és más hiányosságokról, valamint azok javítási 
határidejéről készült jegyzőkönyvet.

9.10.A kárveszély a Vállalkozóról a Megrendelőre kizárólag a részteljesítési ütemenként a munka 
hiány-  és  hibamentes  átadás-átvételére  vonatkozó  teljesítési  igazolás  Megrendelő  általi 
aláírásával egyidejűleg száll át. 
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9.11.A felek kötelesek az átadás-átvételtől számított egy éven belül a fentiekben meghatározott 
szabályok betartásával utó-felülvizsgálati eljárást lefolytatni.

X.
Elszámolás, fizetési feltételek, biztosítékok

10.1. A  vállalkozói  díj  kifizetése  számla  ellenében  történik.  A  részszámlák  és  a  végszámla 
kibocsátása a szerződés […]. sz. mellékletét képező építési és  […]. sz. mellékletét képező 
pénzügyi-fizetési ütemtervben meghatározott műszaki készültség mértékének megfelelően 
történik.  Résszámlák  benyújtására  az  egyes  részteljesítési  határidőkhöz  igazodva  van 
lehetőség az elvégzett részteljesítési munka arányában a IV. 4.3. pontban meghatározottak 
szerint.

10.1. Az  adott  pénzügyi  ütem  ellenértéke  csak  az  ütemhez  rendelt  szolgáltatás  maradéktalan 
teljesítését  követően,  a Megrendelő által  a IX. fejezetben meghatározott  módon kiállított 
részteljesítési  igazolás  kiadása  után  kerülhet  leszámlázásra  és  kifizetésre.  A  tulajdonjog-
fenntartással szállított anyagok és berendezések nem állíthatók részszámlába. A részteljesítési 
igazolásához a Megrendelő kérheti az adott részmunka elvégzésekor beépített anyagok és 
gyártmányok tulajdonjogának igazolását. Ezen igazolás hiányában Megrendelő a nem igazolt 
anyagok értékének megtérítését megtagadhatja.

10.2. A  Megrendelő  a  jogszabályoknak  megfelelően  kiállított,  általa  ellenjegyzett  részszámlák 
önrész összegét a szerződésszerű teljesítéstől számított legkésőbb 60 napon belül fizeti meg 
átutalás útján Vállalkozónak …………………………………..számú bankszámlájára a Kbt. 
305.§  (3)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően  a  Megrendelő  által  kiállított  rész-
teljesítésigazolás  alapján és  egyúttal  intézkedik  a  részszámla  támogató  képviselője  felé 
történő továbbításáról a számla fennmaradó részének kiegyenlítése érdekében.

10.3. Amennyiben  a  közüzemi  díjakhoz  kapcsolódó  számlákat  a  szolgáltatók  a  Megrendelő 
részére  állítanák  ki,  úgy  a  Megrendelő  ezen  költségeket  a  Vállalkozó  részére 
továbbszámlázza.  Ha  a  Vállalkozó  ezen  összeget  a  számlán  feltüntetett  határidőre  a 
Megrendelő részére nem fizetné ki, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a ki nem fizetett összeget, 
valamint annak a késedelem időtartamára járó a Ptk.-ban meghatározott mértékű kamattal 
növelt  mértékét  a  Megrendelő  az  esedékes  részszámla  vagy  végszámla  alapján  fizetendő 
összegbe beszámítsa, abból levonja.

10.4. A  végszámla  kiállítására  a  Vállalkozó  az  átadás-átvételi  eljárást  követően  kiállított  és  a 
Megrendelő  által  aláírt  végleges  teljesítési  igazolás  birtokában  jogosult.  A  Megrendelő  a 
szerződésszerű  teljesítéstől  számított  legkésőbb  60  napon  belül  utalja/utaltatja  át  a 
végszámla  önrész összegét  a  Vállalkozó  ………………………………  számú 
bankszámlaszámára  a  Kbt.  305.§  (3)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően  és  egyúttal 
intézkedik  a  részszámla  támogató  képviselője  felé  történő  továbbításáról  a  számla 
fennmaradó részének kiegyenlítése érdekében.

10.5. Felek  rögzítik,  hogy  a  projekt  Európai  Uniós  támogatás  igénybevételével,  szállítói 
finanszírozással  kerül  megvalósításra.  A  számlák  támogatás  összegét  a  2007-2013. 
programozási időszakban az Európai Regionális  Fejlesztési  Alapból,  az Európai Szociális 
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi 
lebonyolítási  és  ellenőrzési  rendszerek  kialakításáról  szóló  281/2006.  (XII.  23.)  Korm. 
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rendelet  alapján a  Közreműködő Szervezet  utalja  át  közvetlenül  a  Vállalkozó részére. A 
Közreműködő Szervezet által a rendelet szerint a Támogatási Szerződésben vállalt fizetési 
határidő  a  támogatás  kifizetésére  az  elszámolás  beérkezésétől  számított  30  nap  (ezen 
időtartamba nem számítanak bele az esetleges hiánypótlásra, helyszíni szemlére, stb. igénybe 
vett időtartamok).

10.6. A  számlát  (rész/végszámla)  a  Megrendelő  projektmenedzsmentje  által  meghatározottak 
(részletes a számlára és mellékleteire vonatkozó tartalmi és formai kritériumok) szerint  egy 
eredeti és egy másolati példányban kell kiállítani, melynek tartalmi és formai követelményei a 
vonatkozó jogszabályok szerinti kötelező elemekre ki kell terjedjenek.
Részszámla kiállítása esetén szerepeltetni szükséges, hogy „részszámla”.

10.7. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkori  jegybanki alapkamatnak megfelelő 
mértékű késedelmi kamat megfizetésére kötelezhető. Amennyiben Megrendelő Vállalkozó 
részszámláját/végszámláját nem közvetlenül, hanem kincstári úton egyenlíti ki, Megrendelő 
a fizetési kérelem határidőben történő megküldése esetén a Magyar Államkincstár esetleges 
késedelme esetén sem kötelezhető késedelmi kamat megfizetésére.

10.8. A  Vállalkozó  a  jelen  szerződésből  eredő  követeléseit  harmadik  személy  javára  nem 
engedményezheti,  a  Megrendelő  jelen  szerződésből  eredő  követeléseivel  szemben 
beszámításra nem jogosult.

XI.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

11.1. A szerződésben meghatározott határidőket mindkét fél köteles betartani. 

11.2 Vállalkozó által vállalt teljesítési határidő vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetére 
vállalkozó késedelmi kötbért  köteles  fizetni.  A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel 
érintett nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a/nap.  
Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számla pénzügyi 
teljesítésekor, annak fizetendő összegéből levonni.

11.3. A Vállalkozó által vállalt feladat vállalkozónak felróható nem teljesítése esetére a vállalkozó 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 
Nem teljesítés amennyiben vállalkozó a munkaterület átadás-átvételt követő 20 napon belül 
nem kezdi meg a munkát, illetve amennyiben vállalkozó az ütemtervhez képest 20 napos 
késedelembe esik.
A meghiúsulási kötbér mértéke: a vállalkozó által nem teljesített egyedi szerződés teljes nettó 
vállalkozói díjának 20%-a.

11.4. A vállalkozó részéről  történő hibás  teljesítés  esetén vállalkozó köteles  a  hibával  érintett 
nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a/nap mértékű hibás teljesítési kötbér megfizetésére. 
Megrendelő  a  hibás  teljesítési  kötbér  összegét  jogosult  a  vállalkozó  által  kiállított  számla 
pénzügyi teljesítésekor, annak fizetendő összegéből levonni.

11.5.  A  Vállalkozó  a  jelen  szerződéses  aláírásától  számított  10  napon  belül  teljesítési 
biztosítékként köteles a nettó vállalkozói díj 2 %-ának megfelelő összegű biztosítékot nyújtani 
a  Megbízónak.  A biztosítéknak a sikeres átadás-átvételi  jegyzőkönyvben rögzített  teljesítés 
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időpontja  utáni 30 napig tartó időtartamra kell  szólnia.  A teljesítési  biztosíték nyújtásának 
elmaradása szerződésszegés.  

XII.
A szolgáltatás teljesítése alatti káresemény, biztosítás

12.1. A  Vállalkozó  kijelenti,  hogy  rendelkezik  különösen  a  harmadik  félnek  okozott  károkkal 
szemben a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját 
névre szóló teljeskörű építési  és általános felelősség- és vagyonbiztosítással.  A vállalkozó 
tevékenységével  összefüggő,  illetve  a  szerződés  időtartama  alatt  keletkező  károkra  a 
Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására. 

12.2.A biztosítás a jelen szerződés […]. sz. mellékletének részét képezi. A biztosítás költségét a 
Vállalkozó viseli, a folyamatos díjfizetést havi rendszerességgel igazolnia kell a Megrendelő 
felé. 

12.3.Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, illetve az általa kijelölt 
közterületi  gépjármű  vagy  gyalogosforgalom  számára  biztosított  területen,  vagy  az 
építőanyagok szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit 
haladéktalanul  köteles  jelezni  a  Megrendelőnek.  Amennyiben  a  kár  a  Vállalkozó,  vagy  a 
Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó magatartására vezethető vissza, úgy a 
Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt 
teljes körűen megtéríteni, összhangban a jelen szerződés V. fejezetében foglaltakkal.

12.4. A  Vállalkozó  kijelenti,  hogy  érvényes  munkaadói  felelősségbiztosítással,  továbbá  a 
munkaterületre felvonultatott gépeire, eszközeire szóló biztosítással rendelkezik.

12.5.A  Vállalkozó  kijelenti,  hogy  rendelkezik  a  munkavállalóinak,  megbízottainak,  egyéb 
alkalmazottainak személyére szóló balesetbiztosítással,  amely olyan munkahelyi  baleset  és 
rokkantsági  biztosítás,  amely  bármely  munkavállalójának,  megbízottjának,  egyéb 
alkalmazottjának bármely követelését – bele értve a TB viszontkövetelését is – fedezi. Ezek 
vonatkozásban a Vállalkozó a Megrendelő irányába semmilyen követeléssel nem léphet fel.

XIII.
Szavatosság, jótállás

13.1. A  Vállalkozó  felelősségére  a  beépített  anyagok,  valamint  nyújtott  szolgáltatások 
vonatkozásában  a  Ptk.  szabályait,  valamint  az  egyes  beépített  anyagok,  illetve  elvégzett 
munkák  kötelező  alkalmassági  idejét  meghatározó,  a  szerződéskötéskor  hatályos 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa 
felhasznált  anyagok anyagi  és  gyártási  hibától  való mentességéért,  valamint azért,  hogy a 
vállalt  munkát  a  Megrendelő  által  átadott  terveknek,  dokumentumoknak,  valamint  a 
vonatkozó  magyar  szabványoknak  megfelelően,  I.  osztályú  minőségben  végzi  el,  a 
minőségirányítási és tanúsítási rendszerének követelményeit is betartva. 

13.2. Felek rögzítik,  hogy a  Vállalkozót a  munkára a  vonatkozó jogszabályok szerinti  jótállási 
kötelezettség terheli a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 36 hónapos időtartamra.
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13.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő 
által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított 15 napon belül kijavítani vagy a 
kifogásolt  részt  kicserélni  vagy  a  hibát  harmadik  személlyel  kijavíttatni  (amennyiben  az 
műszakilag  nem lehetséges,  15  napon belül  a  javítást  megkezdeni  és  megszakítás  nélkül 
befejezni).

13.4. A jótállási idő lejárta előtt 30 nappal a felek újabb vizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvben 
rögzítik  az  esetlegesen  fennálló  hibákat,  valamint  az  azok  kijavítására  meghatározott 
határidőt.

13.5. Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás átvételt követően köteles az építményre  teljes körű a 
11/1985  (VI.22.)  ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM  és  a  12/1988  (XII.27.)  ÉVM-IPM-KM-
MÉM-KVM együttes rendeletek szerinti szavatosságot vállalni.

XIV.
Felmondás, elállás

14.1. A  Megrendelő  a  Ptk.-ban  szabályozottakon  túlmenően  az  alábbi  esetekben  jogosult  a 
szerződéstől azonnali hatállyal elállni: 

a) a Vállalkozó a projekt végrehajtását a munkaterület átadás-átvételtől számított 20 napon 
belül nem kezdi el;

b) a  Vállalkozó  a  szerződés  […].  sz.  mellékletét képező  építési  ütemtervben  foglalt 
bármely határidőhöz képest 20 napot meghaladó késedelembe esik;

c) a  Vállalkozó  által  foglalkoztatott  munkavállalók  nem  rendelkeznek  érvényes 
munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;

d) a  Vállalkozó  ellen  csődeljárást  vagy  felszámolási  eljárást  kezdeményeznek,  vagy  a 
Vállalkozó  végelszámolását  határozza  el,  avagy  egyéb  olyan  körülmény  merül  fel  a 
Vállalkozó érdekkörében, mely a szerződés teljesítését meghiúsíthatja;

e) a  Vállalkozó  átalakul,  vagy  tulajdonosai  összetételében,  vagyonában  olyan  jelentős 
változás  következik  be,  mely  a  Megrendelő  megítélése  szerint  a  fentiekben 
meghatározott  változások  a  jelen  szerződésben  meghatározott  kötelezettségek 
teljesítését veszélyeztetik.

14.2. A Megrendelő a jelen szerződést a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően akkor jogosult a 
jelen szerződést 15 napos határidővel, előzetes írásbeli értesítést követően felmondani, ha 
erre hatósági kényszer (az építkezés hatóság részéről történő leállítása, amely a Megrendelő 
érdekkörén kívül merül fel) okot ad.

14.3. A Vállalkozó jogosult a szerződést 15 napos határidővel, előzetes írásbeli értesítést követően 
felmondani, ha a Megrendelő a Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseinek betartásával 
készült, szabályosan és jogosan kiállított számlái önrészének kiegyenlítésével a mindenkori 
fizetési  határidőhöz képest  60 napot  meghaladó késedelembe esik,  illetve  nem tesz meg 
minden szükséges lépést,  nem csatolja  a szükséges dokumentumokat a támogatott forrás 
Közreműködő Szervezet által Szállító részére történő megfizetése érdekében.

14.3.1. A Megrendelő elállása, illetve felmondása esetén jogosult a Vállalkozó által még el nem 
végzett munkát harmadik személlyel elvégeztetni. Ha a számlából történő levonásra nincs 
lehetőség vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, a Megrendelő a 
követelését  a  Vállalkozó  által  átadott  teljesítési  biztosítékból  érvényesítheti.  Az  ezt 
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meghaladó  esedékes  összeget  a  Vállalkozó  köteles  10  napon  belül  a  Megrendelőnek 
átutalni.

14.4. A 14.1. és 14.2. pontokban foglalt esetekben a Megrendelő jogosult a 11.3. pont szerinti 
kötbér  és  az  azt  meghaladó  kárának  érvényesítésére.  A  fenti  esetekben  a  Vállalkozó 
kártérítésre nem jogosult.

14.5. A  14.2.  és  14.3.  pontokban  foglalt  esetekben a  Vállalkozó  a  már  elvégzett  munkájának 
megfelelő  vállalkozói  díjra  jogosult.  Kártérítési  igénnyel  nem léphet  fel  a  Megrendelővel 
szemben.

XV.
Jogviták, Bíróság

15.1. A felek a szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során kísérelik 
meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a felek szakértői véleményt kérnek és 
a további egyeztetések során ezt figyelembe veszik.

15.2. A  peren  kívüli  tárgyalások  sikertelensége  esetén  a  szerződő  felek  alávetik  magukat  a 
perértéktől függően a Keszthelyi Városi Bíróság, illetve a Zala Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességének.

XVI.
Záró rendelkezések

16.1. A  szerződés  teljesítése  érdekében  a  felek  kötelesek  együttműködni,  a  teljesítés 
szempontjából releváns valamennyi jelentős tényről egymást értesíteni.

16.2. Amennyiben  a  jelen  szerződés  valamely  rendelkezése  érvénytelen,  végrehajthatatlan  vagy 
azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kötelesek ebben az esetben 
mindent  megtenni  annak  érdekében,  hogy  az  érvénytelen  vagy  végrehajthatatlan 
rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan 
rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll.

16.3. A jelen szerződés csak a felek közös megegyezésével,  írásban módosítható a Kbt.  303.§ 
szakaszában foglaltak figyelembe vételével.

16.4. A  jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Polgári  Törvénykönyv  és  a 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

16.5. Felek  rögzítik,  hogy  amennyiben  a  támogatott  forrást  biztosító  Nemzeti  Fejlesztési 
Ügynökség  által  aláírásra  kerülő  támogatási  szerződés  a  támogatott  forrás  igénylésekor 
rendelkezésre  bocsátott  támogatási  szerződés  mintához  képest  változik,  a  megváltozott 
támogatási szerződési feltételek megfelelően irányadóak. 

16.6. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
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16.6   A  teljesítés  vonatkozásában  létrejövő  eredmények  tekintetében  ajánlatkérő  kizárólagos 
jogosultságot szerez.
Az alább felsorolt mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

Mellékletek:
….. számú alapdokumentum: közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
….. számú alapdokumentum:     közbeszerzési eljárás dokumentációja és mellékletei
…... sz. alapdokumentum: vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlat
….. sz. melléklet: felhatalmazó levél tervezet
….. sz. melléklet:   építési ütemterv 
…… sz. melléklet:   pénzügyi- fizetési ütemterv
…… sz. melléklet: organizációs terv
….. számú melléklet:  vállalkozó  XII.  fejezet  szerinti  biztosítási  kötvényének/kötvényeinek 

másolata
……. számú melléklet: a támogatási szerződés másolati példánya

FELHATALMAZÓ LEVÉL TERVEZET

Tisztelt

…………………………………. Bank Zrt.

……………………………………………………….
(hitelintézet neve és címe)

Keszthely  Város  Önkormányzata,  mint  ajánlatkérői  konzorciumvezető  által  az  Európai  Unió 
Hivatalos  Lapjában   ………………  napján  …………………  számon  megjelent  ajánlati 
felhívással  Vállalkozási  szerződés Keszthely Város Főterének rekonstrukciójára vonatkozóan a 
Nyugat-Dunántúli Operatív Program „NYDOP - 2007. 3.1.1/A” kódszámú „A városközpontok 
funkcióbővítő  megújítása  a  nem megyei  jogú  városokban”  tárgyú  pályázati  projekt keretében 
tárgyában közbeszerzési  eljárást  indított.  A közbeszerzési  eljárás  eredményeképpen  Keszthely 
Város  Önkormányzata,  Keszthelyi  Városüzemeltető  Egyszemélyes  Kft.  és  Magyarok 
Nagyasszonya  Plébánia  Hivatal  2010.  …………….  napján  Vállalkozási  szerződést  kötött 
………………………….. szervezettel, mint nyertes ajánlattevővel.
Alulírott  Ruzsics  Ferenc,  mint  Keszthely  Város  Önkormányzata  képviseletére  jogosult, 
megbízom/megbízzuk  Önöket,  a  fenti  vállalkozási  szerződés  3.1  pontjában  foglalt  nettó 
vállalkozási díj 80,97%-ka önrészének erejéig az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább 
megnevezett  Jogosult által  benyújtandó  azonnali  beszedési  megbízás(ok)  teljesítésére  a 
következőkben foglalt feltételekkel:

Számlatulajdonos megnevezése: Keszthely Város Önkormányzata
Számlatulajdonos székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. 
Felhatalmazással érintett 
bankszámla száma: ……………………………………………………………

Jogosult neve:
Jogosult székhelye/címe:
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Jogosult bankszámla száma:
Jogosult számlavezetőjének 
megnevezése:

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig. 

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt : Keszthely, 2010. ………..

……………………………………..
Számlatulajdonos

Záradék:

A  Hitelintézet,  mint  a  Számlatulajdonos  számlavezető  bankja  tudomásul  vesszük,  hogy  a 
……………..  Számlatulajdonossal  szemben  fennálló  követelését  a  Számlatulajdonos  számlája 
terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. 

Kelt :…………………………………….. ……………………………………..
Hitelintézet

FELHATALMAZÓ LEVÉL TERVEZET

Tisztelt

…………………………………. Bank Zrt.

……………………………………………………….
(hitelintézet neve és címe)

Keszthely  Város  Önkormányzata,  mint  ajánlatkérői  konzorciumvezető  által  az  Európai  Unió 
Hivatalos  Lapjában   ………………  napján  …………………  számon  megjelent  ajánlati 
felhívással  Vállalkozási  szerződés Keszthely Város Főterének rekonstrukciójára vonatkozóan a 
Nyugat-Dunántúli Operatív Program „NYDOP - 2007. 3.1.1/A” kódszámú „A városközpontok 
funkcióbővítő  megújítása  a  nem megyei  jogú  városokban”  tárgyú  pályázati  projekt keretében 
tárgyában közbeszerzési  eljárást  indított.  A közbeszerzési  eljárás  eredményeképpen  Keszthely 
Város  Önkormányzata,  Keszthelyi  Városüzemeltető  Egyszemélyes  Kft.  és  Magyarok 
Nagyasszonya  Plébánia  Hivatal  2010.  …………….  napján  Vállalkozási  szerződést  kötött 
………………………….. szervezettel, mint nyertes ajánlattevővel.
Alulírott  Végh  Szilárd,  mint  a  Keszthelyi  Városüzemeltető  Egyszemélyes  Kft.  képviseletére 
jogosult, megbízom/megbízzuk Önöket, a fenti vállalkozási szerződés 3.1 pontjában foglalt nettó 
vállalkozási díj 13,54 %-ka önrészének erejéig az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább 
megnevezett  Jogosult által  benyújtandó  azonnali  beszedési  megbízás(ok)  teljesítésére  a 
következőkben foglalt feltételekkel:

Számlatulajdonos megnevezése: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 
Számlatulajdonos székhelye: 8360 Keszthely, Vásár tér 10. 
Felhatalmazással érintett 
bankszámla száma: ……………………………………………………………

Jogosult neve:
Jogosult székhelye/címe:
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Jogosult bankszámla száma:
Jogosult számlavezetőjének 
megnevezése:

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig. 

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt : Keszthely, 2010. ………..

……………………………………..
Számlatulajdonos

Záradék:

A  Hitelintézet,  mint  a  Számlatulajdonos  számlavezető  bankja  tudomásul  vesszük,  hogy  a 
……………..  Számlatulajdonossal  szemben  fennálló  követelését  a  Számlatulajdonos  számlája 
terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. 

Kelt :……………………………………..
……………………………………..

Hitelintézet

FELHATALMAZÓ LEVÉL TERVEZET

Tisztelt

…………………………………. Bank Zrt.

……………………………………………………….
(hitelintézet neve és címe)

Keszthely  Város  Önkormányzata  mint  ajánlatkérői  konzorciumvezető  által  az  Európai  Unió 
Hivatalos  Lapjában   ………………  napján  …………………  számon  megjelent  ajánlati 
felhívással  Vállalkozási  szerződés Keszthely Város Főterének rekonstrukciójára vonatkozóan a 
Nyugat-Dunántúli Operatív Program „NYDOP - 2007. 3.1.1/A” kódszámú „A városközpontok 
funkcióbővítő  megújítása  a  nem megyei  jogú  városokban”  tárgyú  pályázati  projekt keretében 
tárgyában közbeszerzési  eljárást  indított.  A közbeszerzési  eljárás  eredményeképpen  Keszthely 
Város  Önkormányzata,  Keszthelyi  Városüzemeltető  Egyszemélyes  Kft.  és  Magyarok 
Nagyasszonya  Plébánia  Hivatal  2010.  …………….  napján  Vállalkozási  szerződést  kötött 
………………………….. szervezettel, mint nyertes ajánlattevővel.
Alulírott  Dr.  Léber  Mihály,  mint  a  Magyarok  Nagyasszonya  Plébánia  Hivatal  képviseletére 
jogosult, megbízom/megbízzuk Önöket, a fenti vállalkozási szerződés 3.1 pontjában foglalt nettó 
vállalkozási díj 5,49 %-ka önrészének erejéig az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább 
megnevezett  Jogosult által  benyújtandó  azonnali  beszedési  megbízás(ok)  teljesítésére  a 
következőkben foglalt feltételekkel:

Számlatulajdonos megnevezése: Magyarok Nagyasszonya Plébánia Hivatal
Számlatulajdonos székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. 
Felhatalmazással érintett ……………………………………………………………
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bankszámla száma:
Jogosult neve:
Jogosult székhelye/címe:
Jogosult bankszámla száma:
Jogosult számlavezetőjének 
megnevezése:

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig. 

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt : Keszthely, 2010. ………..

……………………………………..
Számlatulajdonos

Záradék:

A  Hitelintézet,  mint  a  Számlatulajdonos  számlavezető  bankja  tudomásul  vesszük,  hogy  a 
……………..  Számlatulajdonossal  szemben  fennálló  követelését  a  Számlatulajdonos  számlája 
terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. 

Kelt :……………………………………..
……………………………………..

Hitelintézet
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VI. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS, MŰSZAKI 
DOKUMENTÁCIÓ

Az ajánlati dokumentáció műszaki leírása és a kiviteli tervdokumentáció műszaki leírása eltérése 

esetén a kiviteli tervdokumentáció műszaki leírása irányadó.

A kertépítészeti műszaki leírás a dokumentáció 5. sz. mellékletét képezi.
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

A) FŐ TÉR

Keszthely  történeti  városközpontjának  rehabilitációja,  a  gyalogos  térrendszer 
kiterjesztése

Építés helye: 714/2, 715 hrsz.

A/1 Közmű munkarész

Előzmények:
A tervezési terület - Keszthely történeti városközpontja - közművekkel teljes körűen beépített, a 
Kossuth  L.  utcán  és  környezetében  elosztó  fővezetékek,  főgyűjtők  és  ezek  csatlakozásai 
üzemelnek.  /Víz-,  emelt  kisnyomású  gázelosztó  vezeték,  szennyvíz-  és  csapadékcsatorna, 
elektromos, távközlési helyi és helyközi földkábelek, kábel TV/.

A közúti és gyalogos megközelítés önkormányzati aszfalt burkolatú utakról, járdákról lehetséges. 
Jelenleg  még  az  átmenő  forgalom  is  jelentős,  de  ennek  megszüntetése,  a  sétáló  övezet 
kiterjesztése tervezett. A meglévő állapot szerint terméskő felületű a sétáló utca, a templom előtti 
tér, a Gimnázium, Rendház, templom körül parkosított zöldterületekkel.

A terepfelszín keleti - délkeleti irányba lejtős, a tervezési területen 115 – 123,5 m Balti  feletti 
szinten van.  Részletes  alaptérkép,  geodéziai  felmérés készült  /fák,  terep,  épületek,  közművek, 
műtárgyak, burkolatok felvételével/.  Átlagos terepesés: ~ 2 - 4 %.  Felvétel: Geo Balaton Bt. 
Keszthely.  Magassági alappont: templom déli falán lévő csap: 121,923 m Bf.

Várható talajrétegződés: a vékony fedőréteg alatt iszapos homok, homokos iszap, iszap, közepes 
agyag  található.  A  talajvíz  az  út-,  közműépítési  munkákat  nem  akadályozza,  de  rétegvizekre 
számítani kell. /Nyugalmi talajvízszint -2,30 – 3,65 m, enyhén nyomás alatti, DK-i áramlással./ 
Geotechnikai szakvélemény: GEO LINEA Mérnöki Iroda Kft.  Pécs.

A  tervezés  során  a  vonatkozó  előírások  szerint  a  szakhatóságokkal,  közműtulajdonosokkal 
egyeztettünk,  /nyilvántartásuk  és  a  geodéziai  felvétel  alapján  készült  el  az  egyesített 
közműtérkép/ a rendezési tervet figyelembe vettük.

Meglévő közművek, kapcsolatok, kiváltások:
Vízellátás:
Az elosztóvezetékeket  a  DRV Zrt.  Észak-balatoni  Üzemviteli  O. /Keszthely,  Vaszary K. u./ 
üzemelteti.  A Sétáló utcában újjáépített  NÁ 200 mm-es KMPVC, a Kossuth L. utca Fő téri 
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részén és attól délre 125 és 100 mm-es azbesztcement (ac.) nyomócső épült. A csatlakozó utcák 
közül 100 mm-es ac. ny. cső van a Bem J., Helikon /külön ág/, Széchenyi I. és Sörház utcákban, 
a Jókai Mór, Erzsébet királyné, Iskola és Kossuth L. köz vezetékei 80 mm keresztmetszetűek. 
A meglévő elosztóvezetékek legtöbbje körvezetéki rendszer része, szakaszolásuk az elágazásoknál 
lévő  tolózáraknáknál  megoldott.  A  hálózati  nyomásviszonyok  megfelelőek  /3  –  4  bar/,  a 
vízigények biztosíthatók, de az ac. nyomócsövek és horganyzott csatlakozó vezetékek újjáépítésre 
szorulnak,  átlagéletkoruk  bőven  meghaladja  a  30  évet,  a  meghibásodások,  csőtörések  esélye 
magas.
A  DRV Zrt.  képviselőivel  folytatott  előzetes  egyeztetések  alapján  a  vízvezeték  újjáépítéséről 
született döntés. A kiváltásra kerülő vezetékek újjáépítése PE P10 SDR 17 csőből történik, ahol a 
kétirányú megtáplálás (körvezeték) nem valósul meg, az újjáépítés /legalább a csatlakozásnál/ 100 
mm-es  keresztmetszettel  szükséges.  A régi  vezeték  a  terepfelszín  többszöri  változása  miatt  a 
szokásos 1,2 m-es takarásnál általában mélyebben van. 

Vízvezeték kiváltása:
A meglévő vezetékek, bekötések kiváltását, átépítését javasoljuk a burkolat alépítményi munkáit 
megelőzően elvégezni.  Ahol lehetséges, a régi vízvezetékkel  /és bekötésekkel/ párhuzamosan, 
attól szerelési távolságra épül. A nyomvonalat befolyásolja a tervezett fasor létesítése, ezért kézi 
földkiemeléssel,  közműüzemeltetői  szakfelügyelettel  előzetes  feltárást  javaslunk.  /Pontos 
nyilvántartás nem áll rendelkezésre/.
Elbontásra kerül a Gimnázium előtti NÁ 50 mm-es ac. nyomócső /elsősorban tüzivíz ellátásra 
épült, az új elosztóvezetékről lesz kielégítve az oltóvíz-igény/.
A nyomvonal vízszintes és magassági adatait a meglévő és tervezett burkolat, közművek helyzete 
határozza meg.
A munkák során Üzemeltetővel előzetesen egyeztetve a tűzcsapok, tolózáraknák, szerelvények 
felülvizsgálatát, szükség szerint cseréjét, a bekötések átépítését is előirányoztuk.
Az érintett szakaszon a Helikon – Sörház utcától a kiváltást D 160 . 12,8 mm PE P10 SDR 17 
csőből tervezzük mintegy 222,6 m, a Kossuth – Bem J – Jókai utcáig újjáépítendő vezeték D 
110 mm-es PE P10 nyomócső, 74,5 + 6,7 + 63,0 + 20,8 = 165,0 m hosszon. Újjáépítendők a 
tolózáraknák  csatlakozásai  és  az  utcák  elágazásai  az  új  burkolat  határáig,  meglévővel  egyező 
keresztmetszettel /PE P10 SDR17 csőből/.  D 90 mm: 4,0 + 8,0 + 14,5 m.
D 63 mm: 230,0 m,  D 40 mm: 79,5 m,  D 32 mm: 239,0 m,  D 25 mm: 143,5 m. 
Mindösszesen: 1100,0 m.  /a bekötésekkel együtt/.

Újjáépítendő tolózáraknák: 
A  Kossuth  köz  és  Iskola  utca  leágazásánál  a  régi  (kis  méretű,  rossz  állapotú)  tolózárakna 
elbontásra  kerül,  helyette  mindkét  helyen  altalaj  tolózár  lesz  beépítési  készlettel,  öv. 
csapszekrénnyel.   A további meglévő tolózár (és vízóraaknák)  fedlapjai  a vb. lemezzel együtt 
újjáépítésre kerülnek. A fedlapok burkolattal elláthatók (Pl. Purator DEKOR CDDE607X   D 
400 kN terhelésre, vagy ezzel egyenértékű). A zöldben lévők öntöttvas kivitelűek – B 125 kN.

Újjáépítendő bekötések: 
Az  elosztóvezetékek  kiváltásával  párhuzamosan  az  egyes  lakások,  intézmények  bekötései  is 
átépítendők.  Az átkötés  időtartamára /minél  rövidebb vízhiányos időszakra/ az új  nyomócső 
„repülővezetékként” működik, szakaszonként ideiglenes csatlakozásokkal.
D 25 mm PE:  25,5 m,  D 32 mm PE:  37,5 m,  D 63 mm PE:  18,0 m,  D 90 mm PE: 8,0 m

Fáktól előírt védőtávolság 2,0 m. Ahol ez nem tartható /kis lombkoronájú fák esetén/, kertészeti 
terv  szerinti  védelem szükséges  (gyökérálló  védőfólia,  80  cm átmérőjű  védőcsővel  irányított 
gyökérnövekedés.)
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A tervezett létesítmények vízellátása DRV Zrt. által üzemeltetett vezetékről:
Meglévő  bekötés  üzemel  a  Helikon  közi  NÁ  80  mm-es  KM  PVC  nyomócsőről  ¾”-os 
keresztmetszettel. /WC, Pelso kávézó, kút/. 
A csatlakozás és mérőhely /akna 1,5 . 1,8 m belméretű/ felbővítését tervezzük NÁ 50 mm km.-
re, a forgatott vizű medence (szökőút),  látványtó és 150 m3-es víztározó utántöltése valamint 
ivóvíz vételi hely kialakítása céljából.
Mivel távoli ivóvíz vételi helyek önálló csatlakozással gazdaságosabban valósíthatók meg, mint 
hosszú csatlakozó vezetékkel, új leágazást is tervezünk. /Kossuth L. u. 45. sz. előtt, egyúttal a 
mobil vízvételi helyek (rendezvények) mért leágazása is./
Külön mérőt (és vezetéket) tervezünk a szennyvízcsatornát terhelő fogyasztási helyekhez (mobil, 
rendezvények) valamint az ivókutak részére (az elfolyó víz csapadékcsatornába kerül).
A  felújítási  –  újjáépítési  munkák  során  a  mérő-  és  kezelőakna-fedlapok  újjáépítését, 
szintbehelyezését is el kell végezni. 

Locsolóvíz ellátás, látványtó vízutánpótlása, locsolókocsi csatlakozási helye:
Építtető a csapadékcsatorna hálózat terhelésének csökkentése érdekében és a locsolóvíz-igény 
/öntözővíz, tér tisztántartása/ kiszolgálására a tetőfelületről ejtőcsövekkel és a térburkolaton 
összefogott esővíz hasznosítását tervezi.
Kétkamrás, 150 m3-es tározó létesül. Kiürített állapotban 1 havi átlagos, vagy 40 mm tartós 
csapadékvíz mennyiség fogadására alkalmas. 
Csapadékvíz-hiány esetén utántöltés hálózati vízről /szintkapcsoló, motoros szelep/ történik. 
Túlfolyóval ellátott. 
A locsolóvíz kivételére nyomásfokozó létesül a gépészeti térben elhelyezve.
Grundfos Hydro MPC-ES CRI(E) 10-6 tip. – 2 szivattyúval, nyomáskapcsolóval, 18 l-es 
hidrofortartállyal készreszerelt, automatikus üzemű. (1 db frekvenciaváltós, 1 db normál).
Jellemzői:   Qá = 20 m3/ó,   300 l/perc,   H = 4 bar,   P = 2,2 kW,   csatlakozó szívó- és 
nyomócső: 2 1/2” befoglaló méret: 878 . 1080 . 884 mm.   Tömege: 175 kg.
A locsolóvíz vezeték D 90, 63, 40 és 32 mm-es PE P10 nyomócsőből épül.  A vezetékről a fák 
gyökérzónájában csepegtetős és automata öntözőrendszer is üzemel /külön, későbbi terv 
szerint./
Hosszak /átmérők szerint/:  D 90 mm: 138,5 m,  D 63 mm:  268,5 m,  D 32 mm:  260,0 m
A locsolócsapok ¾”-osak:  22 db.
Tartálykocsi töltése NÁ 80 mm-es tömlővéges csatlakozással /altalaj elzáróval, öntöttvas 
csapszekrénnyel fedett kivitelű/.

A Fő tér keleti részén egykor kútház üzemelt, jelenleg eltömedékelt állapotú.
Jellemző adatai:
Mélysége: 150,5 m.  Haszoncső átmérője: 292 mm. Szűrő: 86,3 – 96,5 m között.
Nyugalmi vízszint: - 6,0 m. Üzemi vízszintje 350 l/perc vízkivétel mellett: - 8,0 m.
Hőmérséklet: 12 C. EOV koordináták:  X: 159700  Y: 512200 m. 
I. ütemben csak látványelem, forgatott vizű, locsolóvíz megtáplálással.
/II.  ütemben  –  új  kút  létesítése,  vízminőség  vizsgálat  után  -  alkalmas  lehet  a  forgatott  vizű 
medence,  csobogó,  locsolóvíz  tározó  vízutánpótlására.  Ugyanezen  vízadó  rétegnél  hasonló 
vízhozamra  és  vízminőségre  lehet  számítani.  Javasolt  központi  helyen,  a  Várkertben 
megvalósítani.  A  víz  kiemelése  búvárszivattyúval  történhet,  majd  automatikus  üzemű 
nyomásfokozóról  a  mennyiségi  igényektől  függően szezonálisan működtethető.  Külön – II.  - 
tervezési ütem./ 

Általános építési előírások:
A vízvezeték  vízszintesen  és  magasságilag  is  a  meglévőkkel  egyes  szakaszokon  közel  azonos 
nyomvonalon, szerelési távolságra épül. /Kibiztosítással, megtámasztással/.
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A vezeték védőtávolsága épülettől 3,0 m, bekötő vezetéknél min. 1,0 m, légvezeték tartóoszloptól, 
fától  2,0  m,  ennél  kisebb távolságra fokozott  biztonság ill.  védőszerkezet,  megfelelő védőcső 
előírt. 
Egyéb védőtávolságok párhuzamos vonalvezetés  mellett:  gravitációs  csatornától  1,5  m /1,0/, 
gázvezetéktől 1,0 m /0,7 m/, földkábelektől 0,5 m.
A  vezetékcső  szilárdsági  megfelelősége  min.  1,2  m  földtakarás  és  előírt  tömörítés  mellett 
járműterhelésnél is gyárilag garantált.
Iránytörések: A nyomócső kis iránytörést megenged /20 – 50 D, építési hőmérséklettől függően/, 
a vízszintes és magassági változások nagy része idomok nélkül is kialakíthatók.
Vezetékfektetés: 
A folyamatos  és  egyenletes  felfekvés  biztosítására  kiegyenlítő  ágyazó réteget  kell  beépíteni  – 
lehetőleg homok vagy szemcsés talaj /D max. 12 mm/. Tömörsége MSZ 14045/11-70 szerint 
min.  Tr.  gamma  85,  padkában  90,  burkolat  alatt  95  %  legyen.  A  vezeték  mellett  különös 
gondossággal kell végezni, a cső elmozdulása nélkül.

Nyomócső újjáépítése PE csőből: 
Minden építési munkavégzésért a névjegyzékben regisztrált  műszaki vezető a felelős.
PE vezetékek kivitelezésének irányítására, ellenőrzésére szakirányú tanfolyamot végzett 
szakembert kell megbízni. /Minősített hegesztő – OKJ számmal./
Hegesztés csak  érvényes minőségi tanúsítvánnyal rendelkező berendezéssel végezhető.
PE vezetéket az egyenletes felfekvés biztosítására homokágyazatra kell helyezni. Árokban végzett 
építésnél megfelelő méretű fejgödör alakítandó ki.  
A PE csővezeték alá 10, fölé ha a talaj III. o.-nál magasabb besorolású 10 cm homokágyat kell 
készíteni.  A vezeték felső alkotójától 50 cm-re 100 mm széles nyomvonaljelzőt kell elhelyezni. 
A nyomóvezeték fektetéssel kapcsolatos földmunkákra a 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes 
rendelet 4. sz. melléklet III. fejezet 10. tartalmaz betartandó munkavégzési előírásokat. 
Földmunkák végzésekor 1,25 m-ig jelzőkorlátot, azon túl védőkorlátot kell létesíteni. 
Csőkötések, varratellenőrzés:   PE csöveket, idomokat - 5°C alatti hőmérsékleten hegeszteni tilos. 
Csak elektrofúziós hegesztés végezhető.
Korrózióvédelem:  A PE csövek kémiai ellenálló képességük miatt korrózióvédelmet nem 
igényelnek.

Üzembe állítás:
Az árok teljes  betemetése előtt  nyomáspróbát és  vizsgálatot  kell  végezni,  az árokszakaszon a 
csőkötések maradjanak szabadon, a tömörített feltöltés az ágyazati réteg fölött legalább 90 cm 
vastag legyen. 
Vizsgálati nyomás 1,5 . Pü + 1 bar, időtartama 12 + 2 óra. Sikeres nyomáspróba után a vezetéket 
fertőtleníteni kell és ÁNTSZ vizsgálat után üzembe állítani.
A  vezeték  csőtetőszintje  felett  50  cm-re  nyomvonaljelző  fóliát  kell  elhelyezni.  Legvégül  a 
munkaárok az eredeti állapottal közel egyenértékűen helyreállítandó.

Közműbemérés /megvalósulási terv/ és nyomáspróba előtt eltakarásra nem kerülhet sor.
Ivóvíz és szennyvízcsatorna keresztezésénél minden esetben be kell tartani a 123/1997.(VII.18.) 
Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló létesítmények 
védelméről előírásait.

Szennyvízelvezetés:
A tervezési területen a városi közcsatorna 300 mm-es gravitációs szakasza üzemel. 
Anyaga beton- és azbesztcement lefolyócső. 
Állapota,  keresztmetszete  megfelelő,  kiváltás  – átépítés  nem szükséges.  A Kossuth utcai  ág a 
nyugati oldali – közvetlenül határos utcák – szennyvizeit is fogadja, de nem főgyűjtő szerepű. A 
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közcsatorna-hálózaton  a  terhelés  megnövekedésével  nem  számolunk.    Üzemeltető:  a 
vízvezetékkel egyezően a DRV Zrt.  
A szennyvíz- és csapadékcsatorna hálózat a tervezési területen egykor egyesített rendszerű volt, 
ezért  a  két  gravitációs  csatorna  /gyűjtő/  magassági  helyzete  közel  azonos.  Számos  helyen 
előfordul szintbeni ütközés, a nagyobb szelvényű /a csapadékvíz elvezetés számára megtartott/ 
falazott csatornaszelvényben vagy éppen tisztítóaknában zárt átvezetés előfordul.  A DRV Zrt. 
Keszthelyi Üzemvezetősége a burkolatépítési munkákat megelőzően a szükséges felülvizsgálatot 
elvégzi  és  értékeli  /kamerázás,  vízzáróság,  keresztmetszet  szűkítés  mértéke,  általános  állapot/ 
illetve intézkedik a hibák kijavításáról.

Az át/ újjáépítéshez kapcsolódó munkák:
A burkolat  építési  munkáival  párhuzamosan az aknafedlapok cseréjét  irányoztuk elő.  Gondos 
szintbeállítás szükséges /esetenként a szűkítők cseréjével is/. 
Itt is meg kell különböztetni a zöldben és burkolatban lévő fedlapokat /ez utóbbiaknál a burkolat 
átvezetésre kerül/.
A megújítandó burkolatot érintően a meglévő csatorna tisztító, ellenőrző aknáit is felül kell 
vizsgálni /vízzáróság, csatlakozások, tartozékok állapota/. Az új fedlapot legalább 1,2 . 1,2 m 
alapterületű 30 cm vtg. betongallérral kell körbevenni /figyelemmel a burkolat rétegrendjére/.
Fedlap és keret /Purator burkolható, zöldfelületen öntvény 125 kN - MSZ-EN 124 szerint/. 
Φ 60 cm 400 kN-os D400-as burkolható fedlap alkalmazandó csillapító betéttel. /Járdaszegélynél 
250 kN-os C250, zöldben B125 öv./.
Átépítésre kerül a Gimnázium csatornacsatlakozása a meglévővel azonos paraméterekkel.

Tervezett szennyvízbekötések:
A  Fő  téren  rendezvények,  mobil  létesítmények  számára  többcélú  csatlakozási  lehetőséget 
tervezünk. /Víz-, csatorna, elektromos vétel./ Csatlakozás a legközelebbi meglévő tisztítóaknára - 
helyszínrajz szerint.
A szennyvízcsatorna a WC – Pelso kávézó melletti gépház vizescsoportjának bekötését is fogadja. 
A tervezett csatornahosszak:  D 200 mm: 14,0 m.  D 160 mm: 86,0 m.  D 110 mm: 75,5 m.

Csapadékvíz elvezetés:
Zárt csapadékvíz közcsatorna üzemel a Kossuth L. /a sétáló utcán D 600 mm-es betoncsőből 
újjáépítésre került/ és Erzsébet királyné utcán, ez utóbbi 400, majd 500 mm-es keresztmetszetű /
szintén betoncsőből/. A Széchenyi és Bem J. utcai induló ág 400 mm-es.

A  Fő  teret  érintően  falazott csatorna  indul  a  Kossuth  L.  u.  39.  sz.-tól,  Sétáló  utcai 
összekötéssel.  /Pontos  nyomvonala  ismeretlen,  feltehetően az Egyetem Széchenyi  utcai  keleti 
szárnyától a 39. sz. udvarterén át haladó ága is van/. 
Keresztmetszete ~  700/1100 mm-es.  Állapota teljes hosszon felülvizsgálatra szorul. Tisztító – 
ellenőrző aknák nem mérhetők, a meglévő víznyelők általában oldalbekötésekkel közvetlenül a 
szelvényre csatlakoznak. 
A vízelvezető rendszer részlegesen újjáépítésre, a régi víznyelők bontásra kerülnek /az üzemen 
kívüli csatlakozási helyek gondos elfalazásával/. A burkolatépítést megelőzően kell megtörténni a 
teljes feltárásnak, geodéziai bemérésnek és javításnak.
Befogadó a Helikon közi főgyűjtő 800 mm-es keresztmetszettel. 
Az egyes csatornaszakaszokon a tetőfelületről összefogott esővizek közvetlenül bevezethetők, a 
víznyelőknél hordalékfogás javasolt.
A tervezett új csapadékcsatorna víznyelői, keresztrácsok, résfolyókák a burkolatok mélyvonalain, 
mélypontjain létesülnek, ahol a lehetőség adott 30/30 cm-es hordalékfogós kivitelű aknákkal. 

A  tér  tisztántartására,  zöldterületek  locsolására  –  elsősorban  a  tetőfelületek  és  gyalogos 
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burkolatok tiszta csapadékvizének hasznosításával, kétkamrás 150 m3-es tározó, ebből kiindulva 
– nyomásfokozó után - tisztító-, locsolóvezeték-rendszer kiépítését tervezzük.
A csapadékcsatorna fogadja az ivókút, medence, csobogó forgatott pót-, túlfolyó, ürítő vizét.

A  csapadékcsatorna  állapotának  felülvizsgálatát,  és  szükséges  javítását  /vízzáróság,  esetleges 
hordaléktól való megtisztítás, régi bekötések, oldalági csatlakozások stb./ a szennyvízcsatornához 
hasonló módon még a burkolat alépítményi munkáit megelőzően el kell végezni. Külön figyelmet 
kell fordítani az építés közbeni csapadékvizek elvezetésére, távoltartására. 

Tervezett új vezetékszakaszok:
Kossuth L. utca: 
A  K-NY-i  keresztutcák  meglévő  bekötésekkel  csatlakoznak  a  főágra.  /Ezek  felülvizsgálata, 
tisztítása is szükséges az építés ideje alatti víz távoltartása miatt./ A Kossuth köznél, Széchenyi és 
Iskola utcánál új víznyelő keresztrácsok készülnek 200 mm-es keresztmetszettel.
A Kossuth L. utcán az új közlekedő sáv mélyvonalán 300/300 mm méretű víznyelő aknák és D 
300 mm-es KG PVC csatorna épül. Rövid szakaszok rákötését terveztük gépi tisztítási lehetőség 
miatt  /főági  bekötések  előtt  hordalékfogási  lehetőséggel/,  helyei  –  lehetőség  szerint  a 
keresztutcák  csatlakozási  pontjaival  egyeznek.  Törekedtünk  arra  is,  hogy  az  épületek  Fő  téri 
homlokzatain a tetőfelületről levezetett esővizek ejtőcsövei is minél kevesebb új csatlakozással 
beköthetők  legyenek  /vízzáró  helyreállítással/.  A  feltárás  után  -  a  jelenleg  bizonytalan 
nyomvonalú falazott csatornán - új tisztítóakna létesítését is előirányoztuk.

Fő tér keleti oldala:
Szintén  tervezzük  a  Gimnázium,  Rendház,  templom  tetőfelületeiről  levezetett  csapadék 
ejtőcsövek bekötését /részben átépítés a térszínt-süllyesztés miatt/.
A  burkolat  mélyvonalain  víznyelőkkel,  résfolyókával  összefogott  csapadékvíz,  a  szökőkút 
túlfolyó-  és  ürítővize,  a  stabilizált  kavicsolt  burkolat  szivárgókkal,  D 100 mm-es előszűrőzött 
dréncsővel összefogott vize a 150 m3-es tározóba kerül.
Nem hasznosított mennyiségét rövid Kacsóh Pongrác utcai új építésű szakasz /D 400 mm-es 
KG  PVC  csőből/  után  a  Helikon  utcai  NÁ  800  mm-es  csatornába  tervezzük  bevezetni. 
/Csatlakozás meglévő tisztítóaknánál. Fogadja a templom és Rendház K-i részének csapadékvizét 
is /meglévő/. További része 300 mm-es keresztmetszetű.
Mértékadó vízmennyiség:  82,0 l/s.  

Fő tér északi oldala:
A Gimnázium északi  oldala  előtti  mélyvonalon  előzőek  szerinti  hordalékfogós  víznyelősor,  a 
lépcsők előtt  és a  kútháznál  résfolyóka készül /szerviz elemekkel/.  Átépítendő a Gimnázium 
csatlakozó vezetéke.
A városháza – színház oldalán a még be nem kötött ejtőcsövek csatlakozása tervezett. A zöld 
szigetek szegélyével megvezetett csapadékvizek mélyponton telepített víznyelőkbe jutnak.
A Kereskedelmi Bank előtt szintén át/ újjáépítésre kerülnek a víznyelők.

Tervezett vezetékhosszak:
NÁ 400 mm KG PVC:  61,5 m,  NÁ 300 mm:  551,5 m,  NÁ 200 mm:  135,5 m
NÁ 150 mm:  307,0 m,  NÁ 100 mm:  59,5 m
Résfolyóka: könnyű kivitelben: 69,0 m,  nehéz: 52,0 m.  Szervízelemek: 8 db, illetve 5 db.
Keresztrácsok:  100 mm – könnyű: 2,0 m,  nehéz – 200 mm: 14,0 m.

Csatornaépítési munkák:
Figyelembe  kell  venni  a  szolgáltatók  gravitációs  víz-  /szennyvíz-/  csapadékvíz  elvezető 
rendszerek építésére vonatkozó követelményrendszerét, ezekből néhányat kiemelünk:
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- A gerincvezeték minimális átmérője: NA 200/300 mm. Lejtés min. 5/3 ‰.
- A gépi csatornatisztítás feltételeit biztosítani kell.
- Bekötés  elsősorban  tisztítóaknára  történjen  /elfogadható  -  állapotvizsgálattal,  szükség 

szerint újjáépítve - meglévő víznyelőaknára is/.
- 100  (80)  cm  belső  átmérőjű  betonakna  építendő:  vízszintes,  magassági  iránytörés, 

összetorkolás helyén. 
      Építéséhez használt beton(elem) szennyvízcsatornánál szulfátálló, vízzáró legyen.
- A csatornát a szelvényhez igazodva /körszelvénynek fél magasságig/ folyókaszerűen kell 

az aknán átvezetni, aknafaltól 3-5 %-os lejtésű padkával. Bekötő csatorna az akna belső 
falfelületéből nem állhat ki. 

- Aknára kötés esetén a bekötés alá a padkába folyókát kell kialakítani. A lejutást biztosítani 
kell /aknahágcsó vagy létra műanyagból v. műa. bevonattal védve - hossza 250-330 mm 
között, elhelyezése: nyílástól, padkától max. 50 cm-re/.  

Vezeték alatt,  csőzáradék fölött  min.  10 cm homokágyazat készítendő – D max. 12 mm. Az 
ágyazat egyenletességére és előírás szerinti tömörítésére külön figyelmet kell fordítani.
A csatorna vízzáróságát víztartási próbával kell igazolni – MSZ 10.311-81 szerint, szükség esetén 
javítani.  A geodéziai  bemérés /megvalósulás/ és vízzárósági  vizsgálat előtt az eltakarásra nem 
kerülhet sor.  Aknáknál belül vízzáró vakolat készül két rétegben.
Aknafedlap öntöttvasból készül /MSZ 11333, 13586/.
Utólagos,  káros  talajmozgások  elkerülése  végett  a  tömörítést  igen  gondosan,  szimmetrikusan, 
rétegesen kell végezni, a cső környezetében 30 cm-ig  Tr. gamma 85, felette 90 – 95 %-ra.
A csatornának szilárdsági szempontból meg kell felelni az MI-10-167-4:1978 előírásainak.
Közművek  megközelítésénél  –  védőövezeten  belül  –  kézi  földmunka,  feltárás  szükséges, 
üzemeltetői szakfelügyelettel.

Földmunka:
MSZ  15105  és  MSZ 04.802/1  szerint  kell  végezni.  Az  alsó  15  –  20  cm-es  réteget  javasolt 
közvetlen a csőfektetés ill. alapozási munkák előtt kiemelni. 
Megtámasztás  nélküli  földmunkát  alávágást,  alákotrást  kerülni  kell.  Keresztezésnél,  nehezen 
hozzáférhető helyen szemcsés visszatöltés szükséges.
A földmunkát a külvizektől meg kell védeni, szakszerű víztelenítésről gondoskodni kell.
Elázott, alapozásra alkalmatlan talajra az építés tilos!  Csatornaépítésnél gondos tömörítés, fejlyuk 
készítés, beágyazás, gumigyűrű elhelyezés, összehúzás szükséges.

Földvisszatöltés: MI 10-167 sz.
Csőzáradék + 30 cm-ig lehetőleg „J” tömörítési osztályú talajt kell alkalmazni és min. Tr gamma 
85 %-ra  tömöríteni. /MSZ 14043/3 és MSZ 18293/. Több ütemben készítendő, először záradék 
+  0,5   -  1  m,  majd  kb.  20  cm-es  rétegekben.  Felső  50  cm tömörségi  értékeit  MSZ 15103 
tartalmazza. Vezetékzónában nagy teljesítményű és súlyú tömörítőgép nem alkalmazható.
A visszatölthető talaj és a tömörségi vizsgálat milyenségét,  mennyiségét,  megengedett szórását 
MSZ 04.802/1 és MSZ 15105 szabályozza. 
A kivitelezés folyamán folyamatosan szükség van – különösen az eltakarásra kerülő - építmények 
ellenőrzésére,  mérésére,  szemrevételezésére,  vizsgálatokra  /mintavétel,  laborvizsgálat,  minőségi 
bizonylat, geodéziai mérés, megvalósult állapot rögzítése/.

Munkavédelem:
Az  építési  munkával  kapcsolatosan  a  kivitelezőnek  technológiai  utasítást  kell  kiadni  a 
munkavédelmi követelmények figyelembevételével.
Főbb veszélyforrások:
- Kedvezőtlen időjárás hatása – védelem: megfelelő ruházat, védőital.
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- Elcsúszás,  elesés  veszélye  -  védelem:  megengedett  terhelés,  akadálymentes,  rendezett 
munkaterület és szállítási útvonal.

- Szerelés munkaárokban, le- és beeső tárgyak – védelem: védősisak, emelőkötél és eszközök 
rendszeres ellenőrzése. Védőkorlát, biztonságos létra alkalmazása.

- Földbeomlás, betemetés veszélye: biztonságos dúcolat és ellenőrzése.
- Kézsérülések: bőr védőkesztyű
- Munkaterület elkorlátozás
- Tűz-  és  robbanás  veszélye:  tűzoltókészülék  helyszínen  tartása,  technológiai  fegyelem, 

üzemanyag tárolásra és robbanómotoros gépekre vonatkozó előírások betartása  
A napi munkák befejeztével a szerszámokat, felszereléseket meg kell tisztítani és biztonságosan 
tárolni. A munkaterületet tisztán, rendezetten kell hátrahagyni.

Környezetvédelem:
- A tervezett munkáknak káros környezeti hatása nincs. A megbontott munkaterület lehetőség 

szerint mielőbbi, eredeti állapottal egyenértékű helyreállítással készül.
- Az építést a jármű- és gyalogosforgalom lehető legkisebb akadályozásával kell végrehajtani. - A 
káros környezeti hatások ellen jelentős védelmet nyújthat a fokozott gondosságú

építésszervezés.
- Kiszoruló földet, építési törmeléket, idegen anyagot kijelölt lerakóhelyre kell szállítani.
- Külön figyelmet kell fordítani az esetleges építés közbeni csapadékvíz elvezetésre,

víztelenítésre /szennyezett, hordalékos vizet a csapadékcsatornába, árokba vezetni tilos, 
aknafedlapok, műtárgyak elfedése ideiglenesen sem engedhető meg/.

- Káros, talajszennyezést a szakszerű, előírás szerinti munkavégzés nem jelent.

Veszélyes hulladékok
- csőelőkésztési munkálatoknál: 

Csőtisztításra  használt  folyadékok  maradékai  és  göngyölegei,  festékek  maradékai  és 
göngyölegei, a festékes rongy valamint hígítók maradékai és göngyölegei

- szigetelési munkálatoknál:  Alapozó maradékai és göngyölegei.
A veszélyes hulladékok keletkezését és azok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet a 
102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet határozza meg.

Zajvédelem:
Az építési helyeken gondoskodni kell arról, hogy az építési tevékenység során a munkahely 
környezetében a 8/2002. (II: 22.) KöM-EüM együttes rendeletben (a zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról) előírt zajszintet ne lépjék túl.

Földgázellátás:
A Kossuth L. utcán D160 mm-es PE emelt kisnyomású elosztóvezeték üzemel sugaras 
rendszerben. Hálózati nyomás: 0,1 bar. 
A Fő tér északi és keleti oldali elosztója D 110 mm-es. 
Üzemeltető: E.ON KÖGÁZ Zrt. Nagykanizsai Régió, Nagykanizsa, Király u. 1.
A vezeték védőtávolsága épülettől, fáktól 2,0 m, a tervezett beépítés miatt kiváltás, átépítés a 
Pelso kávéház csatlakozó vezetékét érintően szükséges.  /A KÖGÁZ Zrt.-nél kell megrendelni./

Egyéb közművek: 
Az alábbi közműkiváltások, vezetékek átépítésének, védelembe helyezésének munkáit az illetékes 
szolgáltató, közműüzemeltető végzi illetve tervezteti. 
Távközlés: Magyar Telekom Nyrt. Üzemeltetési és fenntartási ig. Hálózat és berendezéstechnikai 

o.  9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. 9401 Sopron, Pf.: 9.
Elektromos energia, térvilágítás: E.ON DÉDÁSZ Zrt. Nagykanizsai Régióközpont
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Hálózati Szolgáltató Kft.  8360 Keszthely, Georgikon u. 24.
KábelTV:  Hír-Sat 2000 Kft.  Keszthely, Kossuth L. u. 45.

Külön szakági tervek készülnek elektromos energiaellátás /köz- és díszvilágítás, erőátvitel/, 
hírközlés /helyi és helyközi távközlés, internet, kábelTV/, irányítástechnikai szakterületen.

Megjegyzés:
A Fő tér, Várkert és kapcsolódó területeken a közművek kiváltási – átépítési – állagmegóvási 
munkáinak előkészítése során – az egyes közművek üzemeltetőivel szorosan együttműködve, 
szakfelügyeletük igénybevétele mellett - előzetes kézi feltárások is szükségesek.
A kivitelezési munkák indítása /munkaterület átadás előtt tisztázni kell: 
- a vezetékek és tartozékok állapotát, pontos nyomvonalát, vízszintes és magassági adatait.
- a bontási – átépítési munkák során – az építés idején - ideiglenes üzemeltetésű szakaszok 
szükségesek lehetnek. /Elsősorban a csapadékvíz távoltartása, építési vízelvezetés/.
- a közműnyilvántartásban nem szereplő vezetékek is előfordulhatnak /maga a közműtérkép is 
megjelöl bizonytalan vezetékeket, ismeretlen nyomvonalú bekötéseket, elsősorban vízvezeték, 
szennyvíz- és csapadékcsatorna vonatkozásban/.
- a meglévő csapadékcsatorna felülvizsgálata, javítása szükséges a befogadóig. /Helikon köz/.
- A vízvezeték át/ újjáépítése során annak helyigénye és bizonytalan nyomvonala miatt olyan 
közművek vagy bekötések átépítése is szükséges lehet, ami egyébként jelenleg megfelelően 
üzemel. 
- Fokozott nehézséget jelent a meglévő épületek, közintézmények, üzemeltetésének biztosítása, a 
lakossági és közüzemi forgalom /mentő, tűzoltó, autóbusz közlekedés, beszállítás/, vagyon- és 
állagvédelem biztosítása, építési vízelvezetés.

Meglévő közlekedési rendszer:
Valamennyi  meglévő  út  önkormányzati  kezelésű:  A  Kossuth  utca  Sétáló  utcától  délre  lévő 
szakasza és az Fő tér – Erzsébet királyné utcai ág kétirányú, egyéb csatlakozó utcák egyirányú 
forgalmúak.  Az Iskola  utca  és  Kossuth  köz  kivételével  mindegyiken  tömegközlekedés  is  van 
/helyi és helyközi buszjáratok, taxi/, úttal párhuzamos egy- és kétoldali parkolósávokkal. 
Ezek kiváltásával, az új forgalmi rend kialakításával külön fejezet foglalkozik.
Az utak jelenlegi átlagos órai forgalma: Bem J. u. : 300 – 400 EJ/ó,  Fő tér, Széchenyi u.: ~600 
EJ/ó, Kossuth L. utca: ~700/300 EJ/ó. Erzsébet királyné u.: irányonként 200 EJ/ó alatt.

Közterületi munkavégzés, egyéb előírások:
Az építési  munkáknál a  technológiai  előírások betartása mellett  külön gondot  kell  fordítani  a 
megfelelő munkahelyi rendre és a balesetmentes közlekedésre.
Az út és járda forgalma csak a legszükségesebb mértékben zavarható ill. korlátozható. 
A munkahelyet el kell  zárni a forgalomtól,  ép, jó állapotú korlátokkal körülvenni /piros-fehér 
sávozású deszka, stb./ éjjel szükség szerint kivilágítani.
A munkavégzés során betartandók a 64/1980./XII.29./ MT. számú és 18/1984.III.31./ MT. sz. 
rendelet  előírásai.   A  kivitelezést  a  közúti  közlekedés  szabályairól  szóló  rendelkezések  és  az 
óvórendszabályokban  foglalt  utasítások  megtartása  és  azokban  előírt  biztonsági  intézkedések 
foganatosítása mellett úgy kell végrehajtani, hogy a közút forgalmát és a közúton közlekedők élet- 
és vagyonbiztonságát ne veszélyeztesse.
A közút/ közterületet  kezelő részére be kell  jelenteni az építés  kezdési  és  befejezési  idejét,  a 
felelős építésvezető nevét, címét. Csak hozzájárulása birtokában végezhető munka.

Egyéb érvényes rendeletek, szabványok: 
     Többször módosított 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról
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232/1996.(VII.25.)  Korm. r. a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól.  /Mód.: 179/1999.
(XII.10.) Korm. r./

123/1997.(VII.18.) Korm. r. a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről. /Mód.: 218/1999.(XII.28. Korm. r.

120/1999.(VIII.6.)  Korm.  r.  a  vizek  és  a  közcélú  vizilétesítmények  fenntartásáról 
/Mód.190/2001.(X.18.) Korm. r. 

96/2002.(V.5.) Korm. r. a zaj-és rezgésvédelemről szóló 12/1983.(V.12.) MT r. módosításáról
274/2002.(XII.21.)  és 271/2003.(XII.24.)  Korm.r.  a 203/2001.(X.26.)  Korm. r.  módosításáról. 

/Felszíni vizek minőségvédelme/
219 és 220/2004.(VII.21.) Korm. r. / Felszíni és felszín alatti víz, vízminőség véd./
367 és 368/2004.XII.26.) Korm. r. /Előzők módosítása/
25/2003.(XII.30.)  KvVM.  r.  a  használt  és  szennyvizek  kibocsátási  határértékeiről  és 

9/2002.II.22.) KöM-KöViM egy. r. módosításáról
28/2004.(XII.25.) KvVM r. /Vízszennyező anyagok kibocsátási határértékek/
ÚT 2-1.202 Aszfalt burkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
ÚT 2-1.503 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése
ÚT 2-3.102 Fagyvédelmi követelmények
ÚT 2-1.222 Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai
ÚT 2-3.201 Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények.
ÚT 2-3.204 Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények.
ÚT 2-3.208 Útépítési beton burkolatalapok tervezési előírásai.
ÚT 2-3.301 Útépítési aszfaltkeverékek és útpályaszerkezeti aszfaltrétegek.
ÚT 2-3.701 Útburkolatok hézagkitöltő anyagai
MSZ 11318-76 Közúti munkahelyek elkorlátozása, útlezárás, forgalomterelés
MSZ 15105-65 Építőipari földmunka
MSZ 04905-83 Beton- és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei
                          Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei
4/1981./III.11./ KPM-IPM sz. együttes r. a nyomvonal jellegű építmények megközelítéséről és 

keresztezéséről, módosítja a 3/1983/VI. 30./ KPM-IPM    sz. egy. rendelet
1993. XCIII. munkavédelmi tv. és a módosítás az 1997. évi CII. Tv. 
2/1981.(II.7.)   EüM r. a munkahelyek ált. követelményeiről.
2/1998.(I.26.) MüM. R. a munkahelyeken alkalmazandó bizt. és egészségvéd. jelzésekről.
46 – 47/1999.(VIII.4.) GM rendelet – Építőipari kivitelezés, Emelőgép biztonsági szabályzata
19/1995.(XII.7.) KHVM r. Vízügyi Biztonsági Szabályzat
MSZ 18151/2-1983. Imissziós zajhatárértékek
102/1996.(II.9.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékról
valamint az OTÉK előírásai. A munkaterület eredeti állapottal egyenértékűen helyreállítandó.
Az út burkolata lehető legkisebb területen, csak felfűrészeléssel bontható meg.  Helyreállítása: 
olyan módon történjen, hogy az át- ill. újjáépítésekkel egyenlő teherbírású legyen.  Az útalap a 
munkaároknál 20 cm-el szélesebb legyen /átfedés/ - ideiglenes soványbeton kopóréteg + fólia – 
szilárdulásig,  majd  visszabontás  után  készül  a  végleges  aszfalt  burkolat.   Alap:  20  cm 
soványbeton, - 20 cm homokos kavicságy. 
Végleges burkolat útterv szerint.  Külön figyelem fordítandó a gondos, szakszerű tömörítésre! 
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A/2 Burkolatok

Burkolatok: 

A burkolóanyagokkal szemben támasztott követelmények 
–  a  beépített  gránit  burkolóanyagok  meg  kell  feleljenek  az  MSz  EN  1341  és  1342 
szabványokban foglaltaknak. 
–  minden beépített  anyagnak  Európai  Uniós  akkreditációval  rendelkező  laboratórium által 
kiadott minősítéssel kell rendelkezni. 

Térfelszín burkolóanyagainál alapvető általános követelmények 
– fagyállóság
– csúszásmentesség
– hajlítószilárdság  14 kN

Rétegrendek: 

Útfelület rendszeres gépjármű forgalomra (40 t terheléssel méretezve)
– 8/10 andezit kiskockakő
– 3 cm ágyazás 1:3 keverésarányú cementes zúzalékkal
– 20 cm CKT-50 beton teherhordó réteg
– 20 cm 063 dolomit kőzúzalék 95-ös Tr tömörítéssel

Út- és térfelület időnkénti gépjármű forgalomra (40 t terheléssel méretezve)
– 6 cm hőkezelt gránit lap max. 25 cm mérettel
– 3 cm ágyazás bazaltzúzalék 2-4 mm
– 20 cm CKT-50 beton teherhordó réteg
– 20 cm 063 dolomit kőzúzalék 95-ös Tr tömörítéssel

Út- és térfelület gyalogos forgalomra 
– 4 cm hőkezelt gránit lap 
– 3 cm ágyazás bazaltzúzalék 2-4 mm
– 20 cm CKT-30 beton teherhordó réteg
– 20 cm 063 dolomit kőzúzalék 95-ös Tr tömörítéssel

Gránit  burkolatok  3  mm  fúgával  készülnek  cementtel  dúsított  bazaltzúzalékkal  besöpörve, 
bevibrálva.
A  CKT  30  teherhordó  réteget  tömörítése  és  hengerlése  után  24-36  óra  elteltével  újabb 
hengerléssel meg kell roppantani.

Felületképzések: 

Középső térfelszín – 15/15 cm (24%), 20/20 cm (42%) és 25/25 cm-es (34%) hőkezelt gránit 
négyzetlapokból  kevert,  eltolt  hálós  rendszerű  rakásmintával  készül  a  gépkocsiforgalommal 
terhelt  helyeken  (40  t  terheléssel  méretezve)  6  cm,  a  gyalogos  forgalmú  helyeken  4  cm 
vastagsággal. 
Oldalsó térfelszín – váltósoros hőkezelt gránit burkolat a gépkocsiforgalommal terhelt helyeken 
(40 t terheléssel méretezve) 6 cm vastagsággal és maximum 25 cm hosszabb mérettel, a gyalogos 
forgalmú helyeken 4 cm vastagsággal. 
Térfalépítmény környezete – andezit kiskockakő (10/10 cm) burkolat a széleken 6 sor mozaikkő 
(5/5 cm) keretezéssel és bontott bazalt szegélykő lezárással.
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Burkolat szegélyezések: 

Épület csatlakozások – a teret szegélyező épületek lábazatai mentén a térburkolatot átlagban 30 
cm  széles  (5  sor)  andezit  mozaikkő  (5/5  cm)  zárja  le.  Az  épületek  kiugró  tagozatainál  az 
elválasztó sáv lehet keskenyebb, de minimum 2 sor – 12 cm széles.
Út  perem  és  középső  térfelszín  elválasztása  –  a  váltósoros  hőkezelt  gránit  burkolatú 
gépkocsiforgalmi  utat  10  cm  vtg.  100/30  cm lapokból  készült,  1  cm-t  lesüllyesztett  kő  sáv 
keretezi,  amely  a  felszíni  vizek  elvezetésére  is  szolgál  (12  m-ként  öntöttvas  víznyelők 
beépítésével).  A  térfelszín  felől  a  különböző  méretű  négyzetlapokból  kevert,  eltolt  hálós 
rendszerű burkolatot  15 cm széles  gránit  szegély zárja le,  a vízelvezető sávtól  1 cm-t szintén 
kiemelve.
Kossuth  utcai  meglévő  díszburkolat  átmenete  –  a  meglévő,  30  cm  széles  soros  fűrészelt 
gránitburkolat egy szakaszon történő visszabontásával és az új soros gránitburkolat keverésével 
alakítandó ki a két burkolat közötti átmenet.

Növényszigetek: 

Kiemelt  növényszigetek  –  összecsiszolt  kőtömbökből  konszignáció  szerint.  A kútház  téren  a 
konszignációs kőkiosztáshoz igazodó, fagyhatárig levitt lépcsős alapokra ülnek fel a műhelyben 
előre legyártott és összepróbált, fűrészelt felületű, élein 4 mm-t fózolt Dietfurter Kalkstein jura 
mészkő elemek. A beállítást és az elemek egymáshoz illesztését alsó fa ékeléssel lehet megoldani, 
végleges  rögzítés  az  alap  és  a  kő közé csömöszölt  betonnal.  A polgármesteri  hivatal  oldalán 
andezit  mozaikkő  keretezi,  a  gimnázium  növényszigeteihez  a  gránit  burkolat  hozzászabva 
csatlakozik.
Síkba illeszkedő növényszigetek – az egyenes részeken 100/15/30, az íves részeken 25/15/30 
gránit szegélykő szegéssel, amely beleül a CKT betonba és 10 cm-t kiemelkedik a burkolatból. A 
szigetek körüli gránit burkolat összevágva csatlakozik a kiemelt szegélyhez.

Lépcsők: 

A tervezési  területen hőkezelt  gránit  tömbökből  összeépített  lépcsők készülnek részint  haránt 
sávosan  alapozott  vasbeton  lemezre,  részint  végigfutó  sávalapokra  támasztva.  A  kőtömbök 
illesztése egymástól eltolva, hajózva történik.
Az olyan lépcső- és növénysziget alapok mellé, ahol a burkolatszint alatti vízáramlásokban gátak 
keletkezhetnek, 5 cm átmérőjű drain szivárgót kell beépíteni és a csapadékelvezető rendszerbe 
bekötni.

Faveremrácsok:
  
150 kör alaprajzú faveremrács – 15/15 gránit kockakő szegéssel, amely beleül a CKT betonba. 
A 6 cm vtg.  tördelt-szabálytalan hálós  gránit  burkolat  a  kör  szegést  csak addig  közelíti  meg, 
ameddig egész lapok odaférnek. A hiányzó részt cementes ágyazatba rakott gránit mozaikkővel 
kell kitölteni, a belső körbe mesterségesen rozsdásított rácselemek kerülnek.
120/120  négyzet  alaprajzú  faveremrács  –  a  CKT betonhoz  rögzített  60.80.4  acél  L  szelvény 
kerettel megtámasztott, 20 cm széles, 3 sor cementes ágyazatba rakott andezit mozaikkő szegés 
készül, amelyhez csatlakozik a 4 vagy 6 cm vtg. váltósoros gránit burkolat. A belső négyzetbe 
mesterségesen rozsdásított rácselemek kerülnek.
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Aknafedlapok:
  
Meglévő  és  burkolatba  kerülő  aknák  –  fedlapjaikat  négyzetesre  és  kővel  burkolhatóvá  kell 
átalakítani, a rakási irányokba befordítva
Meglévő  és  zöldfelületbe  kerülő  aknák  –  fedlapjaikat  egységes,  bordázott  felületű  öntöttvas 
fedlapokra kell cserélni

Forgalomterelő és jelölő oszlopok:
  
Korlátozott forgalmú utat kijelölő oszlopok – 30/30/45 faragott gránit oszlopok a CKT betonba 
20 cm-t beültetve, gránit kiskocka sávval körülrakva.
Meglévő és visszaépített esztergált homokkő oszlopok – a sétáló utca és a Fő tér határán lévő 
esztergált homokkő oszlopok (14 db) kibontása, tisztítása és a terveken jelölt helyekre – kapu- és 
üzletbejáratok mellé a 8 db legépebb oszlop visszaépítése a CKT betonba 20 cm-t beültetve
Meglévő és visszaépített faragott mészkő oszlopok – a templom előtti térburkolati jel saroklezáró 
oszlopainak (4 db) kibontása, tisztítása és a terveken jelölt helyekre – a templom és a rendház 
bejáratai mellé a 4 db oszlop visszaépítése a CKT betonba 30 cm-t beültetve

Kandeláberek:
  
Az elektromos tervező által  meghatározott,  teherelosztó talppal  az 50/50 cm-es (alacsonyabb 
kandeláber) vagy a 70/70 cm-es (magasabb kandeláber) beton alapokhoz dübelezéssel rögzített 
lámpatestek  kerülnek  beépítésre.  A teherelosztó  talpat  és  a  csavarokat  a  burkolati  sávba  eső 
kandelábereknél két sor andezit mozaikkővel, a zöldfelületbe esőknél földtakarással kell eltakarni.

Zászlórudak

A polgármesteri hivatal épülete elé 3 db 10 m magas, üvegszálas poliészter zászlórúd kerül fehér 
színben,  elzárható  belső zászlóleeresztő  szerkezettel,  dönthetőséget  biztosító  horganyzott  acél 
talppal és a talpat takaró fehér takaróelemmel. A zászlórudak alépítménye 50/50/120 beton alap, 
andezit kocka és mozaikkő burkolatú „hármas halom”.

Utcabútorok:
  
Gyártmány  utcabútorok  kerülnek  beépítésre  a  konszignációs  kiírásban  szereplő  típusokkal  és 
darabszámmal.
Burkolt felületre kerülő bútorok – rögzítésük a gyártó által megadott módon dübelezéssel a térkő 
burkolathoz és az alátét CKT teherelosztó szerkezethez történik.
Kavicsolt- és zöldfelületbe kerülő bútorok – rögzítésük a kitűzési tervek alapján előre kiépített 
beton alaptestekhez történik a gyártó által megadott módon dübelezéssel.

Általános megjegyzések:

Ahol  a  tervek  és  a  műszaki  leírás  másképp  nem  rendelkezik,  ott  a  vonatkozó  előírások 
értelemszerű alkalmazása, ill. a tervezői művezetés igénybevétele szükséges.
A kivitelezés teljes időtartama alatt a munkavédelmi- és tűzrendészeti előírásokat következetesen 
be kell tartani.
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A/3 Egyes térelemek

A komplett kivitelezési terv és a hozzá tartozó tételes költségvetési kiírás, valamint a ténylegesA komplett kivitelezési terv és a hozzá tartozó tételes költségvetési kiírás, valamint a tényleges  
megvalósítás kizárólag a 714/2 és a 715 helyrajzi számú telkek által határolt területre vonatkozik.megvalósítás kizárólag a 714/2 és a 715 helyrajzi számú telkek által határolt területre vonatkozik.   
Terveinken ezt a területet vastag szaggatott vonallal körbekerítve ábrázoltuk. A jelölt  területenTerveinken ezt a területet vastag szaggatott vonallal körbekerítve ábrázoltuk. A jelölt  területen  
kívüli elemek kivitelezése egyéb (nem a jelen pályázati) keretből lesz finanszírozható.kívüli elemek kivitelezése egyéb (nem a jelen pályázati) keretből lesz finanszírozható.

A térszín átalakításának ismertetése:A térszín átalakításának ismertetése:

Az építtetői és tervezői célok abban a tekintetben is megegyeznek, hogy egy műszakilag és 
erkölcsileg  is  időtálló,  lassan  és  szépen  öregedő  térburkolatokkal  fedett  térszínt  kívánunk 
megvalósítani. Ennek érdekében a természetes anyagok használatát preferáljuk.

Épített elemek ismertetése:
A jelenlegi  tér struktúrális  elemei -úttestek, parkolózónák,  taxi  állomások,  buszmegállók,A jelenlegi  tér struktúrális  elemei -úttestek, parkolózónák,  taxi  állomások,  buszmegállók,  

gyalogjárdák, egyéb burkolt és zöldfelületek, felépítmények, stb., melyeket a geodéziai felmérés agyalogjárdák, egyéb burkolt és zöldfelületek, felépítmények, stb., melyeket a geodéziai felmérés a  
térszín feletti és föld alatti közművekkel együtt rögzített, nagyrészt elbontásra kerülnek. Helyükettérszín feletti és föld alatti közművekkel együtt rögzített, nagyrészt elbontásra kerülnek. Helyüket  
a tervezett állapot szerint részben az eredeti (korabeli), részben a jelenlegi helyükre visszaépített,a tervezett állapot szerint részben az eredeti (korabeli), részben a jelenlegi helyükre visszaépített,   
részben  pedig  áthelyezett,  vagy  újonnan  épített  elemek  foglalják  el  új,  átépített,  vagy  eredetirészben  pedig  áthelyezett,  vagy  újonnan  épített  elemek  foglalják  el  új,  átépített,  vagy  eredeti  
formájukban. Ezekről az épített elemekről az alábbi önálló bekezdésekben esik részletesen szó.formájukban. Ezekről az épített elemekről az alábbi önálló bekezdésekben esik részletesen szó.

Az építkezés a tér alatt jelenleg elhelyezkedő közművek egy részét érinti, ezek áttervezéséről 
a szakági tervek intézkednek.

A  tervezett  térszín  magassági  viszonyai  nagyrészt  a  térfalat  adó  épületek  meglévő,A  tervezett  térszín  magassági  viszonyai  nagyrészt  a  térfalat  adó  épületek  meglévő,  
megmaradó  gépkocsi  és  gyalogos  bejárataihoz,  valamint  a  terepszint  alatti  közművekhezmegmaradó  gépkocsi  és  gyalogos  bejárataihoz,  valamint  a  terepszint  alatti  közművekhez  
igazodnak,  részben  a  korabeli  fényképeken  megörökített,  változó  irányú,  enyhe  lejtésűigazodnak,  részben  a  korabeli  fényképeken  megörökített,  változó  irányú,  enyhe  lejtésű  
domborzati  formákat  visszaidéző  módon,  részben  új  elemekkel.  Jelen  terv  figyelembeveszi  adomborzati  formákat  visszaidéző  módon,  részben  új  elemekkel.  Jelen  terv  figyelembeveszi  a  
2009.  tavaszán elvégzett  régészeti  kutatások eredményét is.  A korabeli  várárok elvont  módon2009.  tavaszán elvégzett  régészeti  kutatások eredményét is.  A korabeli  várárok elvont  módon  
történő visszaidézése jelenik meg a tervezett térszín részbeni süllyesztésében. A templom és atörténő visszaidézése jelenik meg a tervezett térszín részbeni süllyesztésében. A templom és a  
rendház előtti kb. 8-10 m széles térrész a Fő tér jelenlegi terepszintjéhez képest kb. 1 m-rel leszrendház előtti kb. 8-10 m széles térrész a Fő tér jelenlegi terepszintjéhez képest kb. 1 m-rel lesz  
alacsonyabban, a templom, a Pelso kávézó, az OTP és az út által határolt térszakasz pedig kb. 5alacsonyabban, a templom, a Pelso kávézó, az OTP és az út által határolt térszakasz pedig kb. 5  
%-os délkeleti irányú lejtéssel köti össze a várkertet a célforgalmú út terepszintjével, Így lépcsők%-os délkeleti irányú lejtéssel köti össze a várkertet a célforgalmú út terepszintjével, Így lépcsők  
nélküli  közlekedés lesz lehetséges ebben a térzónában.  A két térszín közti  határolást egy „L“nélküli  közlekedés lesz lehetséges ebben a térzónában.  A két térszín közti  határolást egy „L“  
alakú, összetett vízfelülettel  rendelkező szökőkút képezi majd, mely programozott fényjátékkalalakú, összetett vízfelülettel  rendelkező szökőkút képezi majd, mely programozott fényjátékkal  
komplex látványossága lesz a belvárosnak. A térsüllyesztés azzal a további előnnyel is jár, hogy akomplex látványossága lesz a belvárosnak. A térsüllyesztés azzal a további előnnyel is jár, hogy a  
gótikus templomhajó lépcsők nélkül lesz megközelíthető, azaz a toronyban és a torony, valamintgótikus templomhajó lépcsők nélkül lesz megközelíthető, azaz a toronyban és a torony, valamint  
a  templomhajó  csatlakozásánál  lévő  lépcsők  elbontásra  kerülhetnek,  így  az  akadálymentességa  templomhajó  csatlakozásánál  lévő  lépcsők  elbontásra  kerülhetnek,  így  az  akadálymentesség  
ezentúl biztosított lesz. A rendház jelenleg használaton kívüli alagsorában esetlegesen kialakíthatóezentúl biztosított lesz. A rendház jelenleg használaton kívüli alagsorában esetlegesen kialakítható  
vendéglátó egység lejárata szintén részét képezi tervünknek.vendéglátó egység lejárata szintén részét képezi tervünknek.

Térfal építmény:Térfal építmény:
A tér  rekonstrukció  építészeti  szempontból  egyik  legjelentősebb  épített  eleme a térfalatA tér  rekonstrukció  építészeti  szempontból  egyik  legjelentősebb  épített  eleme a térfalat  

képező építmény. A kastély déli kapujától induló, a Kossuth utca sétáló szakaszán végighúzódó,képező építmény. A kastély déli kapujától induló, a Kossuth utca sétáló szakaszán végighúzódó,  
részben virtuális,  részben kirajzolódó tengely,  mely a Festeticsek által a korábbi Szent Mártonrészben virtuális,  részben kirajzolódó tengely,  mely a Festeticsek által a korábbi Szent Márton  
plébániatemplom helyén teremtett világi központot köti össze a Fő téren lévő egyházi központtal,plébániatemplom helyén teremtett világi központot köti össze a Fő téren lévő egyházi központtal,  
azaz a ferences templommal és a jelenleg már premontrei rendházzal, ennél az építménynél és aazaz a ferences templommal és a jelenleg már premontrei rendházzal, ennél az építménynél és a   
térfal-képzés szempontjából szorosan hozzá tartozó, szigorú raszterben telepített facsoportnál értérfal-képzés szempontjából szorosan hozzá tartozó, szigorú raszterben telepített facsoportnál ér  
véget.véget.
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A két, egymás mellett elfutó oszlopsorból és a közéjük függesztett fémtetőből álló, részbenA két, egymás mellett elfutó oszlopsorból és a közéjük függesztett fémtetőből álló, részben  
fedett építmény nem klasszikus értelemben vett épületként, vagy kapuzatként funkcionál majd,fedett építmény nem klasszikus értelemben vett épületként, vagy kapuzatként funkcionál majd,  
hanem egy épített jelként,  jelzésként. Nem megállít,  hanem „megszűri“ és átengedi a gyalogoshanem egy épített jelként,  jelzésként. Nem megállít,  hanem „megszűri“ és átengedi a gyalogos  
forgalmat, de a téren tartózkodó szemlélő térhatároló elemként érzékeli bizonyos nézőpontokból.forgalmat, de a téren tartózkodó szemlélő térhatároló elemként érzékeli bizonyos nézőpontokból.

Alkalmazott anyagok és szerkezetek:
-alapozás: statikai tervek szerinti beton pontalapokon nyugvó monolit  vasbeton gerendarács, a-alapozás: statikai tervek szerinti beton pontalapokon nyugvó monolit  vasbeton gerendarács, a  
pontalapokból  korracél  cső  csapok  fogadják  a  kő  oszlopokat,  melyek  műgyanta  ragasztássalpontalapokból  korracél  cső  csapok  fogadják  a  kő  oszlopokat,  melyek  műgyanta  ragasztással  
rögzülnekrögzülnek
-függőleges  tartószerkezet:  változó  külméretű  mészkő  oszlopok,  kő  konszignáció  szerinti-függőleges  tartószerkezet:  változó  külméretű  mészkő  oszlopok,  kő  konszignáció  szerinti  
geometriával, statikai tervekhez kapcsolódó megoldásokkal (ld.: korracél szerelvények)geometriával, statikai tervekhez kapcsolódó megoldásokkal (ld.: korracél szerelvények)
-vízszintes  tartószerkezet:  2  db,  egymásra  helyezett  50/100  mm  keresztmetszetű-vízszintes  tartószerkezet:  2  db,  egymásra  helyezett  50/100  mm  keresztmetszetű  
zártszelvényekből  hegesztett  síkrács  szerkezet,  alulról  látszó,  változó  geometriájú  négyszögzártszelvényekből  hegesztett  síkrács  szerkezet,  alulról  látszó,  változó  geometriájú  négyszög  
rajzolattal.rajzolattal.
-tetőzet: OSB lapok közé épített lejtést adó faszerkezettel készített, panelesített hordozószerkezet-tetőzet: OSB lapok közé épített lejtést adó faszerkezettel készített, panelesített hordozószerkezet
-fedés: zöld színűre patinázott korcolt vörösréz lemez fedés a 7 fokos és annál nagyobb lejtésű-fedés: zöld színűre patinázott korcolt vörösréz lemez fedés a 7 fokos és annál nagyobb lejtésű  
tetőszakaszokon, az 5 fokos részeken pedig szalagos tömített korcokkal.tetőszakaszokon, az 5 fokos részeken pedig szalagos tömített korcokkal.
-alsó  burkolat:  zöld  színűre  patinázott  szegecselt  vörösréz  lemez  burkolat  a  tervek  szerinti-alsó  burkolat:  zöld  színűre  patinázott  szegecselt  vörösréz  lemez  burkolat  a  tervek  szerinti  
rajzolattal.rajzolattal.
-vízelvezetés  és  elektromos  bekötés:  flexibilis  műanyag  csövekkel  az  acél  tartószerkezeti-vízelvezetés  és  elektromos  bekötés:  flexibilis  műanyag  csövekkel  az  acél  tartószerkezeti  
elemeken,  valamint a kő oszlopok belsejében történő átvezetéssel,  az alaptesteken keresztül  aelemeken,  valamint a kő oszlopok belsejében történő átvezetéssel,  az alaptesteken keresztül  a  
közmű hálózatokra való csatlakozásokkal. (Ld. még: szakági tervek)közmű hálózatokra való csatlakozásokkal. (Ld. még: szakági tervek)

Szökőkút:
A  térszint  süllyesztés  meghatározó  eleme  a  támfal-jelleggel  kialakított  szökőkút.  AA  térszint  süllyesztés  meghatározó  eleme  a  támfal-jelleggel  kialakított  szökőkút.  A  

karakterét tekintve egy tömbből állónak tekintett  téralkotó elem jelenti  a Fő tér egyik állandókarakterét tekintve egy tömbből állónak tekintett  téralkotó elem jelenti  a Fő tér egyik állandó  
attrakcióját.  Működését  egész  évre  tervezzük.  Téli  időszakban  a  Pelso  kávéház  mellettattrakcióját.  Működését  egész  évre  tervezzük.  Téli  időszakban  a  Pelso  kávéház  mellett  
elhelyezésre kerülő levegős hőszivattyú fűti hőcserélővel a kút vizét, így kb. –10 fokig üzemelhet aelhelyezésre kerülő levegős hőszivattyú fűti hőcserélővel a kút vizét, így kb. –10 fokig üzemelhet a  
szökőkút vízesés eleme. Kivételt az extrém hideg időszakok jelenthetnek, ekkor a kút víztelenítve,szökőkút vízesés eleme. Kivételt az extrém hideg időszakok jelenthetnek, ekkor a kút víztelenítve,  
mint egy modern (kubista) kőszobor áll a téren.mint egy modern (kubista) kőszobor áll a téren.

Alkalmazott anyagok és szerkezetek:
-alapozás: statikai tervek szerinti haránt beton sávalapok
-tartószerkezet: monolit vasbeton doboz- és lemezszerkezetek
-burkolatok: egymáshoz és a tartószerkezethez vízzáró módon ragasztott, szükség esetén korracél 
csapokkal kapcsolt mészkőtömbök, ragasztott és akasztott lapburkolatok
-nyílászárók: tüzihorganyzott acél ajtók és fedlapok

Kútház:
A Szentháromság-szobor jelenlegi  helyén korábban egy artézi vizet adó kút és egy afölé 

emelt, fa szerkezetű kútház állt, mely régi fotókról ismerhető. A kutat információink szerint nagy 
mennyiségű betonnal betömedékelték és a Szentháromság-szobrot föléhelyezték. Terveink szerint 
a szobor visszakerül a korábbi helyére és egy új kút, valamint kútház létesül az eredeti helyén a 
tervrajzok  szerinti  kialakítással.  A  kút  vízhasználatáról  a  vízgépészeti  és  közmű  szakági 
tervfejezetek  adnak  részletes  ismertetést.  A  kútházban  elhelyezésre  kerül  egy  kőből  készített 
díszkút és egy bronz figura, melyek kőszobrászati és szobrászati alkotások lesznek.
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Alkalmazott anyagok és szerkezetek:
-alapozás: statikai tervek szerinti beton pontalapokon nyugvó monolit vasbeton-alapozás: statikai tervek szerinti beton pontalapokon nyugvó monolit vasbeton  

gerendarács, a pontalapokból korracél cső csapok fogadják a kő pilléreketgerendarács, a pontalapokból korracél cső csapok fogadják a kő pilléreket
-függőleges tartószerkezet: változó külméretű mészkő pillérek, kő konszignáció szerinti-függőleges tartószerkezet: változó külméretű mészkő pillérek, kő konszignáció szerinti  
geometriával, statikai tervekhez kapcsolódó megoldásokkal (ld.: korracél szerelvények)geometriával, statikai tervekhez kapcsolódó megoldásokkal (ld.: korracél szerelvények)

-tetőzet: különböző méretű zártszelvény elemekből kialakított gúla (sátortető) geometriájú tető, az 
élek mentén acéllemezekből készített harántirányú diafragmákkal
-fedés:  zöldre  patinázott,  dombornyomott  vörösrézlemez  pikkelyek  és  kétrétegű,  laminált 
üvegbetétek a tetőcsúcs közelében, valamint egyes pikkelyelemekben.
-vízelvezetés  és  elektromos  bekötés:  flexibilis  műanyag  csövekkel  az  acél  tartószerkezeti 
elemeken,  valamint  a  kő  pillérek  belsejében  történő  átvezetéssel,  az  alaptesteken  keresztül  a 
közmű hálózatokra való csatlakozásokkal. (Ld. még: szakági tervek)

Pelso kávéház:
A várkert Fő térhez való kapcsolódása terveink szerint a jelenlegihez képest átalakul. A kőA várkert Fő térhez való kapcsolódása terveink szerint a jelenlegihez képest átalakul. A kő  

támfalak  nagyrésze  elbontásra  kerül.  Ezen  a  térrészen  a  térfelszín  lépcsők  helyett  lejtős,támfalak  nagyrésze  elbontásra  kerül.  Ezen  a  térrészen  a  térfelszín  lépcsők  helyett  lejtős,  
átvezetéssel kerül kialakításra.átvezetéssel kerül kialakításra.

A  kávézó várkert  felőli  alagsori  részét  egy  kertészeti  és  gépészeti  központtal  tervezzük 
bővíteni. Itt kap helyet a Fő tér locsolórendszerének gépészeti és elektromos központja és ebben 
a helyiségben helyezhetők el a zöldfelületek karbantartásához szükséges szerszámok és gépek. 
Efelett alakítottuk ki a meglévő terasz bővítményét,  így összesen kb. 50 férőhelyre növeltük a 
külső fogyasztótér kapacitását.

Alkalmazott anyagok és szerkezetek:
-alapozás: beton sávalapok statikai tervek szerinti paraméterekkel
-tartószerkezeti falazat: 38 cm vastag falak kisméretű téglából és csatárikőből ciklop rakással-tartószerkezeti falazat: 38 cm vastag falak kisméretű téglából és csatárikőből ciklop rakással
-vízszigetelések: modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelések
-födém: 15-25 cm vastag monolit vasbeton födémszerkezet lejtésben
-burkolatok: hőkezelt gránit burkolat a teraszon, kerámia burkolat az alagsorban
-nyílászáró: acél szerkezetű típus nyílászárók
-korlátok: tömbösített fa szerkezettel

Várkert, várfal:
A  várkert  rekonstrukció  keretében  tervezett  kertépítészeti  műszaki  megoldások  a 

kertépítészeti tervfejezetben kerülnek ismertetésre.
A  várfal  rekonstrukció  tervei  a  helyenként  súlyos,  helyenként  kisebb  károsodásokat 

szenvedett kőfal helyreállításáról, illetve a Kacsoh Pongrác utcára való későbbi gyalogos átkötés 
lehetőségének megteremtéséről, azaz a délkeleti sarok térszint süllyesztéséről szólnak. Ezen kívül 
épített elemként egy rámpát és egy lépcsőt magába foglaló terméskő támfal jelenik meg. A kő 
falazatok a jelenlegi támfalak és lépcsők elbontott anyagából valósulnak meg.

Szobrok:
A projekt  megvalósítása  előtt  minden áthelyezéssel,  vagy  alépítményi  átépítéssel  érintettA projekt  megvalósítása  előtt  minden áthelyezéssel,  vagy  alépítményi  átépítéssel  érintett  

szobor jelenleg is élő alkotójával  egyeztetést folytattunk és folytatunk az építészeti-műszaki ésszobor jelenleg is élő alkotójával  egyeztetést folytattunk és folytatunk az építészeti-műszaki és  
művészi  javaslatokról.  Az  alkotókkal  közösen kialakított  megoldások  szerepelnek  tervünkben,művészi  javaslatokról.  Az  alkotókkal  közösen kialakított  megoldások  szerepelnek  tervünkben,  
azonban a kivitelezés előtt újabb egyeztetéseken kell pontosítani az átépítéssel érintett szobrokazonban a kivitelezés előtt újabb egyeztetéseken kell pontosítani az átépítéssel érintett szobrok  

71



alépítményei  műszaki  megoldásainak  részleteit,  valamint  az  áthelyezéssel  érintett  alkotásokalépítményei  műszaki  megoldásainak  részleteit,  valamint  az  áthelyezéssel  érintett  alkotások  
esetében  a  kivitelezéskor  helyszíni  bejáráson  kell  véglegesíteni  az  új  pozíciókat.  Ezekről  azesetében  a  kivitelezéskor  helyszíni  bejáráson  kell  véglegesíteni  az  új  pozíciókat.  Ezekről  az  
igényeikről  az  alkotók  az engedélyezési  terv fázisában írásban nyilatkoztak!  Szerzői  jogaikat  aigényeikről  az  alkotók  az engedélyezési  terv fázisában írásban nyilatkoztak!  Szerzői  jogaikat  a  
hatályos jogszabályok egyértelműen biztosítják.hatályos jogszabályok egyértelműen biztosítják.

1. Mikus Gyula kisplasztikájának a halat tartó kifiúnak nagyított, bronzból öntött változatát1. Mikus Gyula kisplasztikájának a halat tartó kifiúnak nagyított, bronzból öntött változatát  
tervezzük a kútház felső víztálcájába állítani. A hal szájából és a kút oszlopából négy irányban,tervezzük a kútház felső víztálcájába állítani. A hal szájából és a kút oszlopából négy irányban,  
vízköpőkből csordogál majd a víz, mely terveink szerint nem ivóvíz minőségű lesz és ezt táblávalvízköpőkből csordogál majd a víz, mely terveink szerint nem ivóvíz minőségű lesz és ezt táblával   
kell jelezni. A szobor képzőművészeti alkotás.kell jelezni. A szobor képzőművészeti alkotás.

2.  A Festetics-szobrot jelenlegi  pozíciójából  néhány méternyire tervezzük kimozdítani,  a2.  A Festetics-szobrot jelenlegi  pozíciójából  néhány méternyire tervezzük kimozdítani,  a  
gimnázium falához közelebb kerül majd. Alépítményét javasoljuk terveink szerint átépíteni: körítőgimnázium falához közelebb kerül majd. Alépítményét javasoljuk terveink szerint átépíteni: körítő  
mellvédjének átmérőjét kisebbre venni. A kivitelezés kőmunkáit a meglévő alépítmény köveibőlmellvédjének átmérőjét kisebbre venni. A kivitelezés kőmunkáit a meglévő alépítmény köveiből  
tervezzük.tervezzük.

3. A Lackfi lovasszobor jelenlegi helyéről, a Fő tér kiemelt pontjáról terveink szerint egy másik hasonlóan  
értékes  pozícióba  kerül:  a  templom és  a  térfal  építmény  közötti  térrészre.  Talapzatát  terveink  szerint  kell  
átépíteni.

4.  Az  56-os  emlékműnek  a  várkertben  találtunk  helyet,  a  kialakítandó  tókához  közeli4.  Az  56-os  emlékműnek  a  várkertben  találtunk  helyet,  a  kialakítandó  tókához  közeli   
térrészen, a II. világháborús szoborral átellenben. Közvetlen hátterét kertépítészeti eszközökkeltérrészen, a II. világháborús szoborral átellenben. Közvetlen hátterét kertépítészeti eszközökkel  
tervezzük megoldani.tervezzük megoldani.

5. A II. világháborús emlékmű változatlan formájában a jelenlegi helyén marad. Hátterét5. A II. világháborús emlékmű változatlan formájában a jelenlegi helyén marad. Hátterét  
szintén kertépítészeti eszközökkel tervezzük megoldani.szintén kertépítészeti eszközökkel tervezzük megoldani.

6. A várkerti mesterséges tóban az ősök emlékmécsesét helyeztük el egy nagyméretű szikla6. A várkerti mesterséges tóban az ősök emlékmécsesét helyeztük el egy nagyméretű szikla  
közepébe állítva. A tervezett megoldásról kivitelező szakcéggel folytattunk egyeztetéseket. Ezekközepébe állítva. A tervezett megoldásról kivitelező szakcéggel folytattunk egyeztetéseket. Ezek  
alapján egy kerámiaégővel ellátott, alkohol üzemű mécsest tervezünk telepíteni.alapján egy kerámiaégővel ellátott, alkohol üzemű mécsest tervezünk telepíteni.

7. A Szentháromság-szobrot 1770-ben állítatta Gróf Festetics Pál. Eredeti helye a korabeli7. A Szentháromság-szobrot 1770-ben állítatta Gróf Festetics Pál. Eredeti helye a korabeli  
metszetek, majd a későbbi fotók tanúsága szerint  a városháza és a gimnázium nyugati sarkaitmetszetek, majd a későbbi fotók tanúsága szerint  a városháza és a gimnázium nyugati sarkait  
összekötő  egyenes  felezőjében  volt.  A  Fő  tér  rekonstrukciója  során  a  szobrot  erre  a  helyreösszekötő  egyenes  felezőjében  volt.  A  Fő  tér  rekonstrukciója  során  a  szobrot  erre  a  helyre  
kívánjuk  visszaállítani.  Egy  régi  metszeten  ábrázolták  azt  a  kő  mellvéd-keretet,  mely  akívánjuk  visszaállítani.  Egy  régi  metszeten  ábrázolták  azt  a  kő  mellvéd-keretet,  mely  a  
szoborkompozíció szerves részét képezte és amelynek újbóli felépítését tervezzük. Az új kerethezszoborkompozíció szerves részét képezte és amelynek újbóli felépítését tervezzük. Az új kerethez  
mintaként a töredékben megmaradt és a Keszthely egyik magántelkén megtalált Szentháromság-mintaként a töredékben megmaradt és a Keszthely egyik magántelkén megtalált Szentháromság-
szobor keretdarab szolgál. Az új keret a töredék sablonozásával,  a tervezett befoglaló mérettelszobor keretdarab szolgál. Az új keret a töredék sablonozásával,  a tervezett befoglaló mérettel   
készül el kőszobrász-restaurátor szakemberek által.készül el kőszobrász-restaurátor szakemberek által.

Utcabútorok:
A  téren  elhelyezni  szándékozott  utcabútorok  -padok,  szemetesek,  információs  táblák, 

növényládák,  ivókutak,  stb.-  közös  jellemzői,  hogy fém szerkezeteik  modern vonalvezetésűek, 
antracit  színű  öntöttvasból,  illetve  korracélból  készülnek,  fa  elemeik  pedig  vörösesbarna, 
időjárásnak  ellenálló  trópusi  faanyagból  készülnek,  gyártmánykatalógusokból  kerültek 
kiválasztásra, és konszignáció rendelkezik a beszerzendő elemekről és azok darabszámáról.

A  szaktervezői  -statikai,  épületgépészeti,  épületelektromos,  díszvilágítási,  gyengeáramú,  kertépítészeti,  
közlekedési,  közmű-mélyépítési  és  vízgépészeti-  műszaki  elvek  és  megoldások  a  szakági  tervfejezetekben  
találhatók.
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Az átadott tervektől való eltérés esetén az eltérő megoldásért a tervező felelőssége megszűnik, 
helyette az eltérést kezdeményező és engedélyező egyetemlegesen felel. A tervező szavatossága a 
tervszolgáltatástól  számított  3  évig,  abban  az  esetben  áll  fenn,  ha  a  kivitel  a  terveknek,  a 
létesítmények  használata  a  rendeltetésnek  megfelelő.  Amennyiben  a  tervezett  mű  a 
tervszolgáltatást követő 3 éven belül nem valósul meg, a tervezői szavatosság fennmaradásához, a 
tervek korszerűségi felülvizsgálatát, a tervezővel el kell végeztetni.

Az építés engedélyeztetését megelőzően az érintett terület egy részén régészeti feltárás készült, 
mely dokumentásra került.  Amennyiben a kivitelezés földmunkái során további  régészeti  lelet 
kerül felszínre, vagy annak gyanúja merül fel, az adott területen végzett munkát azonnal fel kell 
függeszteni és további intézkedésre az építtetőt értesíteni kell. 

A beépítésre kerülő anyagokat, azok mennyiségét és minőségét a költségvetési kiírás tartalmazza. 
Az itt megjelölt anyagokat, amennyiben ezek konkrét gyártmányok, termékek, a megvalósításra 
jogot  nyert  kivitelező  más  termékkel  is  helyettesítheti,  ha  ennek  műszaki  tulajdonságai, 
teljesítménye,  esztétikai  jellemzői  a  megadottal  egyezőek.  Az  eltéréshez  az  építtető  előzetes 
hozzájárulását dokumentált módon be kell szerezni. Ahol a kiírás konkrét gyártmányt nem jelöl 
meg, ott a kivitelező által ajánlott választékból az építtető és tervező választja ki a beépíthető 
terméket. A tervekben meghatározott színek előirányzatok, azokról a kivitelező által bemutatott 
színminta alapján ugyancsak az építtető és a tervező dönt.

A/4 Járműbeléptető és díjfizető parkolási rendszer

A rendszerrel kiszolgálni kívánt terület a Keszthely, Piac téri parkoló, ahol jelenleg parkolójegy 
automatás fizetőparkoló működik. A kulturált parkolási viszonyok megteremtése, az ellenőrzés 
megkönnyítése  és  a  visszaélések  megelőzése  érdekében  sorompós  járműbeléptető  és  díjfizető 
rendszer telepítését határozta el a város.

A tervezett rendszer típusa: KÖZTECH MCIII-BC, vagy azzal műszakilag egyenértékű rendszer. 
Az egyenértékűség tekintetében az ajánlatkérő a tervező nyilatkozatát elfogadja.

A Műszaki leírásnak nem tárgya a parkoló területen belüli táblázás, felfestési rend kidolgozása, 
amely azonban szintén fontos a komfortos használat szempontjából!

A rendszer jellemzői:

A felhasználói csoportok mozgásának és díjfizetésének automatizálását vonalkódos parkolójegyet, 
intelligens, érintkezés mentes (RFID) kártyát és opcionálisan rendszámfelismerést és azonosítást 
alkalmazó rendszerrel kell megoldani. 

 A járműbeléptető rendszer egy modern, három rétegű szerver-kliens architektúra szerint épül fel, 
biztosítva  a  lehető  legnagyobb  rugalmasságot,  funkcionalitást,  üzembiztonságot  és 
integrációképességet. A rétegek (szintek) a következők:

- Kezelői (megjelenítői) szint, amely kapcsolódási felületein a felhasználók adatokat tudnak bevinni és 
megtekinteni.

73



-  A  Logikai  szint tulajdonképpen a parkolási  rendszer intelligenciáját  képezi,  tartalmaz minden 
feldolgozási műveletet.
- Az Adatszint tartalmazza az adatbankot, és felel az adatok mentéséért, feltöltéséért.

A szintek egymástól logikusan vannak elválasztva, ez teszi lehetővé a szintek cserélhetőségét, a 
rendszer jó átláthatóságát. Minden szintet külön-külön jelszavas belépési kód véd. A parkolási 
rendszert  üzemeltető  szoftver  a  legmodernebb  web-technológiát  alkalmazza,  JAVA  és  C++ 
alapú, tehát a megfelelő jogosultságú szakemberek a világháló segítségével bárhonnan elérhetik a 
számukra fontos információkat.  A rendszert tetszőlegesen lehet PC-vel vagy PDA-val kezelni, 
hogy az üzemeltetés számára a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítsa.

A rendszer teljes kezelő felülete hálózatban működik, ezért nem kell parkoló specifikus software-t 
telepíteni  a  munkahelyi  számítógépekre.  A  frissítések  és  egyéb  műveletek  közvetlenül  az 
adatközponti  szerveren  történnek,  ezért  egy-egy  beavatkozás  után  az  egyes  kezelőállomások 
szoftverjeinek  frissítésére  nincs  szükség.  A  beléptető  rendszer  licenszdíja  ezáltal 
felhasználószámtól független. 

Az  ügyfél  kiszolgáló  terminálok  (be-  és  kiléptetők,  fizetőautomaták,  kijelzők)  ergonómikus, 
ugyanakkor  esztétikus  és  vandálbiztos  kivitelűek.  Az  egyes  készülékek  moduláris  felépítése 
lehetővé teszi a beillesztésüket a tervezett komplex parkoló rendszerbe, és az üzemeltető részéről 
később  felmerülő  igények  esetén  utólagos  kiegészítésre  is.  A  vonalkódos  technológia 
alkalmazásával a sérülékeny és drága mágnescsíkos jegyek használata helyett egyszerű, olcsó és 
megbízható adathordozó kerül alkalmazásra.

A  rendszámfelismerő  és  azonosító  rendszer  legalább  95%-os  találati  arányt  biztosít  átlagos 
körülmények és fényviszonyok között. Az esti, éjszakai üzemhez IR flash fényszóró használata 
szükséges. A kiértékelés sebessége lehetővé teszi a megállás-várakozás nélküli azonosítást. A nem 
azonosítható rendszámok esetén a felhasználó vagy RFID kártyával igazolja a jogosultságát, vagy 
az ügyeletes kezelő a kamerakép alapján beviszi a rendszámot az adatbázisba.

A rendszer működése:

A rendszer alapvetően háromféle parkoló vendéget különböztet meg:
- fizető parkoló (hosszabb-rövidebb ideig bent tartózkodó, alkalmi parkolóvendég)
- bérlő vagy állandó parkoló (különböző okokból egy adott időszakban többszöri be- 

kihajtásra jogosult parkolóvendég)
- eseti  nem  fizető  parkoló  vendég  (áruszállító,  vagy  meghívott  parkolóvendég, 

rendőrség, tűzoltók, mentők)

A vendégek kezelése a különböző készülékek esetében a következőféleképpen alakul:

Behajtás:

Fizetőparkoló:
A bejáratnál gombnyomásra kapott jegy elvétele után a sorompó felnyílik, majd áthaladás után 
automatikusan visszazáródik. 

Bérlőparkoló:
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A  bejáratnál  a  bérlőkártyát  a  leolvasó  nyílásba  kell  csúsztatni,  amely  a  behajtási  jogosultság 
ellenőrzése után a sorompót felnyitja, majd áthaladás után automatikusan visszazárja.

Opcionálisan lehetőség van rendszámleolvasó rendszer telepítésére, ekkor nem kell a bérlőkártyát 
igénybe  venni  (természetesen  a  rendszámleolvasó  hibája  esetén  a  bérlőkártya  ugyanúgy 
használható!)

Fizetés:

Fizetőparkoló:
Kihajtás előtt a parkolási díjat a két helyen felállított automata kasszáknál, vagy az őrbódénál ki 
kell egyenlíteni. A díj befizetése után a rendszer egy előre beállított időre (ált. 10-15perc) szabad 
kihajtást engedélyez az adott kártyának. Amennyiben ez idő alatt nem történik meg a kihajtás, a 
közben eltelt parkolási időt újból ki kell egyenlíteni.

Bérlőparkoló:
A bérlőkártyák adott  időintervallumban érvényesek, melyet  a rendszer központi  számítógépén 
lehet  beállítani,  és  módosítani.  Ezen  időkorláton  belül  ezek  a  kártyák  többszöri  be-  illetve 
kihajtást engedélyeznek, de csak a haladási irány figyelembe vételével,  vagyis 1 behajtás után 1 
kihajtás kell következzen. Lehetőség van olyan kártyák előállítására is, melyek adott számú be- 
illetve kihajtást vagy adott összegű parkolási díjnak megfelelő parkolást biztosítanak. A kártyák 
lehetnek a normál jeggyel azonos adathordozójúak (mágnescsík vagy vonalkód) vagy érintkezés 
nélküli (proximity) kártyák.

Kihajtás:

Fizetőparkoló:
A parkolási díj kiegyenlítése után, illetve az előre beállított kihajtási időn belül a fizetővendégek a 
kijárati terminálnál leolvastatják jegyüket. Annak érvényessége esetén a terminál a jegyet behúzza, 
a  sorompó  felnyílik,  majd  áthaladás  után  automatikusan  visszazáródik.  Rendszámfelismerő 
rendszer  alkalmazása  esetén a  központi  számítógép értesíti  a  kijárati  terminált,  hogy az adott 
rendszámhoz tartozó díj kifizetése megtörtént, ezért a sorompó a közeledő jármű előtt felnyílik.

Bérlőparkoló:
A  kijáratnál  a  bérlőkártyát  a  jegykiadó  nyílásba  kell  csúsztatni,  ahol  a  kihajtási  jogosultság 
ellenőrzése  után  a  sorompó  felnyílik,  majd  áthaladás  után  automatikusan  visszazáródik. 
Rendszámfelismerő  rendszer  alkalmazása  esetén  nem  kell  a  kártyát  használni,  csak  ha  a 
rendszámfelismerő rendszer nem működik.

Különleges esetek

- Mentők, Tűzoltók, Rendőrség  
Különleges  esetekben  a  behajtás  történhet  gombnyomásra  (kezelő  által)  vagy 
jegyhúzással  a  normál  fizetőparkolókhoz  hasonlóan,  vagy  különleges  –  többszöri 
egyirányú  áthaladásra  is  alkalmas  –  bérlőkártyákkal  vezérelve.  A  normál  papírjegy 
használatánál az üzemeltetésnek kell a kiengedést megoldania.
Ezen kívül kulcsos kapcsoló, vagy távirányító is telepíthető a terminálokba, melyek 
használatát  a  rendszer  dokumentálja,  így  annak  jogossága  és  időtartama  utólag 
ellenőrizhető.

- Áruszállító járművek  forgalma  
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1. Az áruszállító járművek behajtása – ugyanúgy mint a Fizetőparkolók esetében – 
jegyhúzással is történhet. Lerakodás után az áru átvevőjétől a járművezető kap egy 
egyszeri  kihajtásra  jogosító papírjegyet,  mellyel  a kijáratnál  a fizetőparkolókéval 
megegyező  módon  lehet  kihajtani.  Az  üzlettulajdonosok  a  kihajtó  kártyákat 
megadott  darabszámban havonta  kapják meg ingyen,  vagy  megegyezés szerinti 
áron.

2. Minden  érintett  üzletben  (vagy  kijelölt  üzletekben)  egy  kedvezmény  adó 
készüléket  kell  elhelyezni,  amivel  a  behajtásnál  kapott  jegyet  ingyenessé  lehet 
kódolni.  A  kódolások  természetesen  szintén  dokumentálva  vannak  az 
adatbázisban. Hátrány, hogy a kedvezmény adó készülékeket össze kell  kötni  a 
központi egységgel, ami a telepítésnél többletköltséget jelent.

Megjegyzések, gyakorlati szempontok:

- A  szabadtéren  elhelyezett  kasszák  (és  esetlegesen  a  terminálok)  fölé  védőtető 
telepítése ajánlott a felhasználók kényelme érdekében.

- A  készülékek  védelme  érdekében  javasoljuk  a  bekanyarodási  sugárban 
ütközőoszlopok telepítését!

-     A központi egység (adatközpont) elhelyezésére alkalmas az őrbódé, 
      amennyiben a vagyonvédelme kellően megoldott

- A kasszaautomaták elhelyezésénél az optimális elérhetőségen kívül érdemes 
     figyelembe venni a tápellátás közelségét is (esetleg üzlet, épület közelébe
     telepíteni)

- A kedvezményadó segítségével az üzletek vendégeiknek különböző mértékű 
      kedvezményt adhatnak a parkolási díjból, melyet utólag az üzemeltetőnek       
      meg térítenek

A telítettség kijelző/tájékoztató rendszer működése:

A  parkoló  foglaltságáról  az  érkező  autósoknak  folyamatos  tájékoztatást  kell  kapni,  hogy 
elkerülhetők legyenek a felesleges helykereséssel járó dugók és környezetszennyezés.

A  rendszer  a  terminálok  be-  és  kihajtási  eseményeiből  automatikusan  generálja  a  foglaltsági 
adatokat.  Az  adatközponton  keresztül  szükség  esetén  a  kijelzés  módosítható  (pl.  rendezvény 
esetén bizonyos számú hely fenntartása céljából).

A parkoló fő kijelzőjét az Unterberger utca tengelyére merőleges, kétoldalas táblán kell elhelyezni, 
hogy  telítettség  esetén az  autós  fel  tudjon készülni  a  körforgalomban történő megfordulásra, 
illetve be se forduljon a parkoló irányába. A városi előjelzőket  azokban a kereszteződésekben 
célszerű elhelyezni, ahol az autósnak lehetősége van választani a parkolási lehetőségek közül.

A táblák egy-egy modulját 1200 x 600 mm méretűre terveztük, a helyszíntől függően egy vagy 
kétoldalas,  belső  megvilágítású  kivitelben,  a  helyszíntől  függően  vezetékes  vagy  GPRS 
adatátvitellel.  A  táblán  egyértelműen  azonosíthatónak  kell  lenni,  hogy  mely  parkoló  területre 
vonatkozik. A rögzítésük vagy oszlopon, vagy konzolosan az épület falán legyen lehetséges.

A Megrendelő/Üzemeltető által eldöntendő kérdés, hogy a kijelzés a szabad férőhelyek számát 
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jelző 3 digites számkijelző legyen, vagy elégséges a „Szabad/Foglalt” kijelzés (természetesen egy 
bizonyos hiszterézissel kalkulálva), például a nemzetközileg is elfogadott piros/zöld jelzőlámpát a 
táblába építve!

A süllyeszthető oszlopok:

A terület 3 pontján süllyeszthető oszlopok kerülnek elhelyezésre. A feladatuk a be- és kihajtás 
fizikai megakadályozása, illetve vészhelyzetben a parkolóba behajtás vagy kihajtás engedélyezése. 
Működtetésüket az őrszemélyzet végzi.

Kivitelük  lehet  automata,  vagy  félautomata.  Az  automata  oszlopokat  a  személyzet 
nyomógombbal,  távirányítóval,  GSM  modemmel  (SMS  útján)  vagy  más  alkalmas  módon 
vezérelheti (süllyesztés, emelés). A félautomata oszlopokat, a reteszelés speciális kulccsal történő 
oldása után, manuálisan kell lenyomni. Ezzel egy légrugó kerül összenyomásra, és az oszlop az 
alsó helyzetben rögzítésre kerül. A retesz újabb oldása után a légrugó az oszlopot felemeli, és a 
felső helyzetében ismét reteszelődik.

A lezárandó út szélességének függvényében fix vagy kiemelhető kivitelű oszlopok is telepíthetők.
6.1

A rendszer megvalósításához szükséges elemek:

Parkoló területen:

1 db bejárati terminál (jegykiadó, RFID kártyaolvasó, rendszámfelismerő kamera)
1 db kijárati terminál (jegyolvasó, RFID kártyaolvasó, rendszámfelismerő kamera)
2 db sorompó (2,5 karhossz)
4 db járműérzékelő hurok és hurokdetektor
2 db automata kassza
5 db félautomata/automata süllyeszthető oszlop

Őrbódéban:

1 db adatközpont (szerver)
1 db szerver PC a rendszámfelismerő szoftverrel
1 db kezelői PC + kézi kassza
1 db protokoll nyomtató
1 db pénztárgép

Üzletekben:

X db kedvezményadó (ha ezt a megoldást választják)

Telítettség kijelzők:

1 db kétoldalas kijelző az Unterberger utcai bejáratnál
Y db egyoldalas előjelző a város kijelölt helyein
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Be- és kiléptető terminálok:

Teljesítményjellemzők

▪  LCD kijelző, különböző nyelvű szövegek megjelenítése
▪  jegyolvasó és kiadó egység
▪  Intercom csomag hívó gombbal
▪  kivilágított jegykérő gomb
▪  Fűtés termosztáttal
▪  Korrózióvédelemmel ellátott ház
▪  Biztonsági zár két kulccsal
▪  beépített jegygyűjtő edény
▪  kommunikációs csatornák (7xRS232)
▪  Érintés nélküli kártyaolvasó (RFID)
▪  Rendszámfelismerő rendszer
▪  „elveszett jegy” funkció

A Monocard jegyolvasónál alkalmazott 
optikai felismerő technológia kiemelkedő 
megbízhatóságú. A jegyen lévő adatok 
olvasásához nincs szükség fizikai kapcsolatra 
az olvasó és a jegy között. Az olvasási 
folyamat optikai úton történik így alkatrész-
kopás gyakorlatilag nem történik. Ez 
eredményezi - a más technológiákhoz képest 
– nagyon alacsony működtetési és alkatrész 
költségeket.

Opciók

Műszaki specifikáció

▪  Tápfeszültség: 230 VAC 50 HZ
▪  Áramfelvétel: 100VA; Fűtés: 200 VA

▪  Üzemi hőmérséklet: -20° C - +60° C
▪  Vezérlés: mikroprocesszoros
▪  Kijelző: LCD kijelző 4x20 karakter
▪  Kommunikáció: CU20 (opcionális   
    TCP/IP)
▪  Ház: horganyzott, porszórt
▪  Ház színe: Anthrazit NCS 7500
▪  Ajtó: Fehér-Aluminium RAL 9006
▪ Előlapok: piros RAL 3020
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Sorompók:

Teljesítményjellemzők

▪  Elektromos sebességellenőrzés
▪  Gyors nyitó és záró periódusok  (1-1,4 sec) 
▪  Kézi nyitás
▪  Egyszerű vészkioldás  
▪  Karrögzítés törésgátlóval  
▪  Két csatornás hurokdetektor  
▪  A kart jobbról és balról is fel lehet szerelni 
▪  Aluminium sorompókar
▪  Fényvisszaverő sorompókar fóliázás 
▪  Minden mechanikus rész horganyzott és passzivált  
▪  Termosztátos fűtés
▪  Csuklós kar  (opció)

Műszaki Specifikáció  

▪  Tápellátás: 230 VAC 50 HZ  
▪  Áramfelvétel: 370 VA; Fűtés: 200 VA  
▪  Üzemi hőmérséklet: -20° C t - +60° C  
▪  Tesztelve: 2.500.000 működési ciklusra
▪  Vezérlés: Processzor-vezérlés  
    Sorompókar hossz: 1500 - 4000 mm  
▪  Nyitási idők: 0.9 – 3.2 másodperc  
▪  Ház: horganyzott, porszórt  
▪  Ház színe: Anthrazit NCS 7500



Fizetőautomaták:

Teljesítményjellemzők  

▪  Többnyelvű érintőképernyős színes kijelző
▪  Jegyolvasó  
▪  Intercom beépítő csomag hívógombbal  
▪  Termo bizonylatnyomtató  
▪  Visszatöltődő érmekezelés
▪ Érmerendszer önprogramozó zsetonokhoz 
▪  16 érme és két zseton felismerés
▪  Érmevisszaadó egységek: 2000 érméig  
▪  Önzáró érmekazetta 2 kulccsal  
▪  Termosztátos fűtés
▪ Többsíkú biztonsági rendszer 
betörésjelzővel  
▪ Megerősített, korrózióvédelemmel ellátott 
ház
▪  Kommunikációs csatornák (RS232)
▪  Beépített jegygyűjtő edény
▪ Bankjegykezelés  
▪  „Elvesztett jegy” funkció
▪ Fizetés elektronikus értékkártyákkal  
▪ Mobiltelefonos fizetés  

Funkciók

▪ Többnyelvű felhasználói útmutató
▪ Tarifastruktúrák tetszőleges számban  
▪ A TFT kijelzőn programozható gombok  
▪ Szerviz menü a pénzkezeléshez
▪ Érmekezelés   
▪ Statisztikák és kiértékelések
 

Műszaki specifikáció

▪ Tápellátás: 230 VAC 50 HZ  
▪ Áramfelvétel: 100VA; 
▪ Fűtés: 200 VA  
▪ Üzemi hőmérséklet: -20° C - +60° C  
▪ Vezérlés: vonBallmoos-Elektronika  
▪ Kijelző: 5.7" TFT – érintőképernyős 
kijelző  
 Kommunikáció: CU20 (opcionális TCP/IP) 
▪ Ház: horganyzott, porszórt  
▪ Ház színe: Anthrazit NCS 7500  
▪ Első ajtó: Fehér-Aluminium RAL 9006  
▪ Előlap: közlekedési piros RAL 3020



Kézi kassza terminál

Teljesítményjellemzők  

▪ Korrózió védett ház
▪ Többnyelvű kijelző
▪ Kiválasztható jegyfajták 
▪ Kommunikációs csatornák (7 x RS232)
▪ Asztali-készülék
▪ PC Software Verzió
▪ LCD kijelző a kívánt nyelven  
▪ Jegyolvasó  
▪ Jelszóvédett felhasználás
▪ Kijárati jegy készítése
▪ Kijárati igazolvány készítése
▪  „elveszett jegy” pótlása  
▪ Bérletes kártya készítése
▪ Egyenleg kártya készítése
▪ Konferenciajegy készítése
▪ Jegymódosítás (Rabat funkció)
▪ Érintés nélküli kártyaolvasó (RFID)  

Funkciók  

▪ 8 előre konfigurált jegyfunkció   
▪ 4 szabadon programozható funkció gomb 
▪ Numerikus billentyűzet  
▪ 4 gomb további funkciókhoz  
▪ Tarifastruktúrák tetszőleges számban  
▪ Naplóadat műveletek
▪Műszaknapló

Műszaki specifikáció

▪ Tápellátás: 230 VAC 50 HZ  
▪ Áramfelvétel: 120VA  
▪ Üzemi hőmérséklet: -20° C - +60° C  
▪ Súly: 7.1kg  
▪ Vezérlés: mikroprocesszor 
▪ Kijelző: LCD-Kijelző 4 x 20 Karakter  
▪ Kommunikáció: CU20 (opcionális 
TCP/IP)  ▪Ház: horganyzott, porszórt  
▪ Ház színe: Anthrazit NCS 7500  
▪ Előlap: Fehér-Aluminium RAL 9006



Parkolásmenedzsment rendszer:

Jellemzők:
Fejlett, 3 rétegű rendszer architektúra
Ipari szabvány alapok
Java, HTML, MS-SQL, MS-Windows
Egyszerűen bővíthető
Meglévő rendszerekhez könnyen integrálható
Nyitott kommunikációs protokollok
Felhasználóbarát

Alkalmazói szoftverek:
Parkoló üzemeltetés és vezérlés
Bérlő- és szerződéskezelés
Pool-Management 
Tarifa kezelés
Web alapú kezelőállomás

Rendszer beállító modul:
Rendszeradatok központi kezelése

Parkoló-felügyeleti modul:
A teljes parkoló és részegységeinek felügyelete, vezérlése.

Készülék-modul:
Az egyes készülékek felügyelete és vezérlése. A modul riaszt, parancsokat hajt végre, és naplózza 
a készülék tevékenységét.

Riasztás felügyeleti modul:
Modul a monocard készülék riasztásainak teljeskörű kezeléséhez, de külső egységekhez, mint pl. 
tűzjelzés, …stb. is

Kézi jegykezelés:
Jegyek kézi módosítása.

Parkolóhely kezelés és forgalomellenőrzés:
Kezelőrendszer az épülethez, területeihez és parkolóhelyeihez. A foglaltság mértékének vezérlése 
illetve forgalomellenőrzés.

Tarifa-menedzsment rendszer
Különböző tarifastruktúrák felépítése, kezelése, és grafikus megjelenítése. „Ha - akkor” analízis a 
kitűzött bevételi tervekhez.

Ügyfél adat-modul:
Az ügyfél adatok központi kezelése és egyenleg kártya információk. Külső rendszerek - mint pl. 
számlázás vagy recepciós rendszerek - kapcsolódási pontja.

Kapcsolódási helyek:
Microsoft Office termékekhez standard csatlakozási felületek állnak rendelkezésére. SQL 
felületek teszik lehetővé egy átfogó fejlesztő környezet bekapcsolását is. Ez elérhetővé teszi 
további software megoldások integrálását, mint pl. helyfoglaló rendszerek.



Kommunikációs koncepció:
A kommunikáció felépítési koncepciója, hogy egy CU20-Konverter a TCP/IP-hálózat tetszőleges 
helyén helyezkedjen el. Így szinte tetszőlegesen nagy hálózat hozható létre. A központi 
számítógép egy a feladatra adaptált ipari PC, Windows Professional op.rendszerrel.

Műszaki specifikáció:
  
Ipari PC: Aktuális Specifikáció kérésre  
Kapcsolatok: 7 x RS 232; 2 x 16 I/O's  
Készülék kommunikáció: Current Loop (CU20)  
Kommunikáció: Ethernet 10/100 MB  
Operációs rendszer: Windows Professional  
Adatbankok: SQL alap vagy MS-Access  
Fejlesztő környezet: JAVA and C++  
Felépítés: Three-Tier Client-Server

A/5 Közlekedési vonatkozások

Keszthely jelenlegi közlekedési szerkezetének mérföldkövei a következő időpontokhoz kötődnek:

 1975: a Fenyves fasor, 75 főút és Hévízi  u. közötti szakaszának állami közútként való 

kijelölése (71126 j. bekötőút).

1978: a Béri B. Ádám u, Bercsényi u, 71 főút átkelési szakaszának való kiépítés
 1980:  Keszthely  városközpontjától  keletre,  a  Lovassy  u-  Balatonparti  kapcsolat,  mint 

tehermentesítő út kiépítése. Ezzel együtt az Erzsébet királyné útjánál a vasúti átkelőhely 

korlátozása.

 1984: a Csapás út, Soproni u.-Zsidi út közötti szakaszának forgalomba helyezése. 

 1986: a Kossuth L u. Főtér és Szalasztó u. közötti szakaszának „sétáló utcának” kijelölése, 

kastély u.-i jelzőlámpa átadása.

 1988: a Pál u.-Bercsényi u. közötti kastély parkon átvezető út kialakítása, a belvárosban 

egyirányusítási rendszer bevezetése.

 1991: a Csapás út, Zsidi út-Tapolcai út közötti szakaszának forgalomba helyezése.

 1992-95:  a  71.  főút  új  nyomvonalra  helyezése  a  Pál  u,  Csapás  út  felhasználásával,  4, 

többek  között  a  Kossuth  u.-i  sétáló  utcát  körülvevő  „lakó  pihenő  övezet”  forgalom 

szabályozás bevezetése, Kertvárosba vezető kerékpárút építés, a teherforgalom kitiltása a 

Bercsényi u,-Georgicon u, Hévízi u, Csapás út-i útvonalra.

 1996: a 71 főút déli új nyomvonalának forgalomba helyezése a 75 főútig, a Mártírok útja-
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Madách u. közötti útszakasz kiépítése.

 1997-99:  a  71  út  Fenyves  fasor-Hévízi  út-Csapás  út  útvonalra  helyezése,  körforgalmi 

csomópontok építésével a Várvölgyi útnál és Gyenesdiás bejáratánál, bevezetésre kerül a 

belvárosban és  a  Balaton parton a fizető parkolási  rendszer,  a  Balaton parti  kerékpár 

forgalmi út átadása. 

 2002: körforgalmi csomópont építése a Vaszari u-Bercsényi u. keresztezésében, a Vaszari 

u környéki lakó-pihenő övezet kijelölése, a Szalasztó u. egyirányusítása a Bem tér felé, Vak 

Bottyán  u.  egyirányusításának  megváltoztatása,  az  É-D-irányú  kerékpáros  útvonal 

kijelölése.

A Belváros jelenlegi  forgalomszabályozása, előzmények:
 Keszthely belváros közlekedésének jellegzetessége, hogy a legértékesebb területen a Fő tér 

átmenő forgalmi kényszerpálya,  mivel  a  Kossuth L. utca-Fő tér-Bem utca-Rákóczi  tér 
útvonalon a közlekedők 80%-a megállás nélkül áthalad. 

 Vásár téri csomópont kapacitásproblémái miatt gyakran torlódik a Bem utca, Rákóczi tér. 
Ennek oka az, hogy a Tapolcai út felől sokan kellő helyismeret hiányában olyan helyre 
érkeznek ahol nemhogy parkoló hely sem áll  rendelkezésre,  hanem a továbbhaladás is 
csak a piaci forgalommal túlzsúfolt Rákóczi úton lehetséges, a Szalasztó u. egyírányúsítása 
miatt.

 A városközpont forgalmi helyzetét nehezíti, a piac helyzete, forgalmi kapcsolata, vagyis 
az, hogy kellő tájékoztatás, forgalomkorlátozás hiányába mindenki a piac kapujáig autóval 
szeretne menni. A Rákóczi út keskeny beépítettsége mellett kétoldali parkolás van. Ennek 
következtében a kialakult  üzleti  utca járdáján gyalog,  pl  babakocsival  szinte nem lehet 
végigmenni. Itt megjelenik az az anomália, hogy a Lovassy u. mentén, ahol több lehetőség 
lenne a parkolásra, nincs kellő tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy az emberek itt hagyják 
gépjárművüket, s ne a Rákóczi úton, Arany János u.-n préseljék át magukat, s nem kapva 
parkoló helyet. Az üzleti utcán a közterület megjelenésére (árnyékot adó fasor burkolatok, 
szépen  felújított  homlokzatok,  padok)  is  sokkal  nagyobb  figyelmet  kell  fordítani,  a 
parkolóhelyek rovása árán is.

 A Pál utca megnyitásával válhatott sétálóvá a Kossuth L. utca. Az útvonal elhelyezkedése, 
Bercsényi  utcához  való  csatlakozása  miatt  rendkívül  fontos  szerepet  tölt  be  a  város 
közlekedési  rendszerében.  A Bercsényi  utca-Pál  utca  közötti  összeköttetés  jövője  még 
nem  kristályosodott  ki  legjobb  megoldás  a  csökkentett  belmagasságú  (csak 
személygépkocsik részére alkalmas) a kastélyparkon különszintű átvezetés.

  A Kossuth Lajos utca Fő tér és Szalasztó u. közötti  szakaszának 1986 évben történt 
lezárása,  gyalogosítása  óta  nem fejlődött  tovább a  városközpont  forgalom csillapítása. 
Annak ellenére, hogy 1983 évi országos tervpályázat minden nyertes terve tartalmazta a 
Fő téri forgalom elterelését a Sörház utcába, Deák Ferenc utcába.  A Szalasztó u. 2000 
évben történő egyirányúsítását  nem követte a  Fő tér  keleti  lezárása,  pedig  csupán két 
intézkedés együttesen tudott kellően hatékony lenni. Ennek elmaradása következtében a 
Fő téri  helyközi,  távolsági  autóbusz decentrum és egyben fontos közlekedési  gócpont 
ahol a gyalogos közlekedés egyértelműen alárendelt jellegű.

Összességében a közlekedés helyzete lényegesen eltér az idegenforgalmi idényben és azon 
kívül.  Általánosságban  a  két  időszak  forgalma  között  a  város  egyes  területein  a 
forgalomban többszörös  szorzószám van.
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A legnagyobb problémát az elkerülő utak hiánya (állami hatáskör) és a belső forgalom 
nem  kellő  kezelése  okozza.  Az  elkövetkező  jövőben  mindent  meg  kell  tenni  annak 
érdekében, hogy a városközpont területének szempontjából tekintett átmenő forgalmat 
megfelelő tájékoztatással, nagykapacitású, jutányos költségű parkolóhelyek rendelkezésre 
bocsájtásával a Kossuth L. u.-Bercsényi u.-Georgikon u.-Szalasztó u.-Lovassy u.-Kazinczy 
u.-Mártírok útja körútra terelni.
A  belváros  forgalmi  rendjét  átalakításában  két  egymással  összefüggő  legfőbb  cél  az 
átmenő  forgalom  kiterelése  és  a  Fő  tér  forgalom  mentesítése.  Ennek  érdekében 
elengedhetetlen az É-D-i forgalmat a Kossuth u.-Bem utcáról, a kétirányúsítandó Deák 
Ferenc utcába való terelése a Szent Miklós utcánál létesülő körforgalmi csomópontban, 
illetve a Sörház utcánál. 

2.  A városközpont javasolt forgalmi rendjének ismertetése:

A tervjavaslat  nem  új,  mivel  2004  évben  elkészült  Keszthely  város  közlekedési  koncepciója 
számolt a Fő tér lezárásával.  A tervet,  vagyis a Fő tér forgalomból való kiiktatását jóváhagyta 
Keszthely  város  Képviselőtestülete  több  alkalommal,  bár  egyes  részletekben  pl.  utcák 
egyirányúsításában nem volt teljes a konszenzus.  
Fő tér átépítésével a Fő tér nyugati oldalának forgalmi rendje megváltozik. Az átmenő forgalom 
megszűnik,  megszűnnek  az  autóbusz  megálló  helyek  is.  A  távolsági  autóbuszok  útvonala  a 
Bercsényi utcára kerül.
A  Fő  tér  nyugati  oldali  üzleteinek,  intézményeinek  megközelítését  a  Széchenyi  utca  felőli 
egyirányúsítással, kizárólag a kiszolgáló forgalom részére útvonal alakítandó ki. 
A  közlekedési  koncepció  lényeges  eleme,  hogy  a  jelenlegi  Kossuth  utca  -  Fő  tér-Bem  utca 
forgalmi kapcsolatot, a Fő tér lezárása okán, a Kossuth utca-Deák Ferenc utca- Georgicon utca - 
Szalasztó utcára kell áthelyezni. A Kossuth utca forgalmi rendje annyiban változik, hogy a Sörház 
utcán túl lezárásra kerül a Fő téri építkezés miatt. Ennek érdekében a Sörház utca is kétirányúvá 
válik (Deák utcához hasonlóan). A forgalmi modellezés és a tervezés kezdeti szakaszában lezajlott 
egyeztetések során kialakult a belváros javasolt forgalmi rendje.
Az  ismertetett  forgalmi  rendváltozásai  kisebb,  nagyobb  mértékben  átépítéseket  igényelnek, 
amelyeknek  tervvel,  engedéllyel  való  lefedettsége  érdekében  a  következő  tervezési  feladatok 
elkészültek, illetve készülnek  jelen megbízás keretében: 

a./ Kossuth  utca-Festetics  utca-Szent  Miklós  utca-Deák  utca-Szendrey  Julianna  utca 
csomópontjának körforgalommá való átépítése:
A kiviteli terv elkészült, az engedélyezés folyamatban van.

b./ Deák Ferenc utca  kétirányúsítása:
A terv elkészült, az engedélyezés folyamatban van (A. jelű dokumentáció)
A  kétirányú  forgalmi  rend  bevezetésével  együtt  erre  az  útvonalra  tér  át  a  helyi 
tömegközlekedés  (egy  irányban)  és  a  Széchenyi  utcai  csomópontban  forgalomirányító 
jelzőlámpa létesül a Csányi iskolát, egyetemet érintő gyalogosok forgalom biztonsága és a 
nagyobb teljesítő képesség érdekében.

 c./ Rákóczi tér, Vásártér forgalmi rendjének változása:
A terv elkészült, az engedélyezés folyamatban van (B. jelű dokumentáció)
A tervek szerint a városközpont átmenő forgalmának csökkentése érdekében a Tapolcai 
útról a városközpont nem érhető el, a Rákóczi térről csak kifelé irányban lehet, elhagyni a 
városközpontot. A befelé irányuló forgalmi kapcsolat különösen a nyári időszakban okoz 
zsúfoltságot,  mivel  a  helyismerettel  nem rendelkezők  innen  akarják a  városközpontot, 
illetve a piacot megközelíteni. 
A  Rákóczi  téren  a  jelenlegi  autóbusz  megálló  sziget  és  déli  járda  közötti  szervizút 
megszűnik gyalogosfelületté, illetve parkoló területté alakul át. 
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c./ Georgicon utca Deák Ferenc utca és Kastély  utca közötti  szakaszának egyirányúsítása:
(C. jelű dokumentáció)

A  Georgicon  utca,  tervezett  szakaszán  a  Szalasztó  utcával  megegyező  keleti  irányú 
egyirányúsításával,  a forgalom csillapítás  mellett,  az északi  oldalon az útburkolaton 60 
fokos beállású parkoló helyek alakíthatóak ki. Ezáltal a Fő téren megszűnő parkolóhelyek 
nagyobb  területi  összefüggésben  pótlásra  kerülnek,  valamint  előbb  vagy  utóbb  a 
Georgicon utca földszinti  funkciója  is  hasonlóvá válik a Kossuth Lajos utcai gyalogos 
övezetével, így a járda értékesebb lesz, minthogy parkoljanak rajta.
A megváltozott forgalmi rendnek megfelelően átépül a Georgicon utca Deák Ferenc utcai 
és a Kastély utcai csomópontja is.

d./ Lovassy utcán járműosztályozó építése a piac, Rákóczi út megközelítésére: 
A terv elkészült, az engedélyezés folyamatban van (D. jelű dokumentáció)
A Vásártér  megváltozó  forgalmi  rendjével  összefüggésben a  belváros  keleti  oldalának, 
valamint a piac területén megvalósuló parkoló helyek megközelítésére az Unterberger utca 
meghosszabbításra kerül a Lovassy utcáig. Ennek érdekében csomópont és balra forduló 
sáv létesül a Lovassy utcán. A csomópontépítéssel együtt járda épül a Lovassy utca keleti 
oldalán.

e./ Unterberger utca kiszélesítése, Lovassy utcáig való meghosszabbítása:
A terv elkészült, az engedélyezés folyamatban van (E. jelű dokumentáció)
A  jelenlegi  piacon  létesülő  városközpontot  szolgáló  nagy  parkoló  be-kijáratát  az 
Unterberger  utca  biztosítja.  Ennek  érdekében  a  bejáratig  az  utcát  5.5  m.-re  ki  kell 
szélesíteni és a „külső körúttal” való közvetlen kapcsolat érdekében az Unterberger utca 
meghosszabbítandó a Lovassy utcáig.
Az  összeköttetés  létesítésével  együtt  a  Rákóczi  út  nyugati  oldalán  a  folyóka 
megszüntetésével  szélesebb  járda  építhető,  amelyen  fasor  ültetésével  a  közterület 
minősége javítható.

f./ A jelenlegi piac nagykapacitású parkoló hellyé való átépítése:
A terv elkészült, az engedélyezés folyamatban van (F. jelű dokumentáció)
A Fő téren megszűnő parkoló helyek pótlására a piac területén térszíni parkoló létesül. A 
parkoló mind a Bem utcáról, mind a Rákóczi útról, Lovassy utcáról elérhető.

A továbbiakban kisebb forgalomtechnikai beavatkozásokkal, kell teljessé tenni a városközpont új 
forgalmi rendjét:

g./ Kossuth utca-Sörház utca-Helikon utca csomópontja:
Mindkét ütemben a Helikon utca iránya megváltozik, a Kossuth u. felé lesz egyirányú. A 
Sörház utcában megszűnik a parkolás, tekintettel hogy az utca kétirányúsításra kerül. A Fő 
tér felé mindennemű kapcsolat letiltásra került, ellenkező irányból (Széchenyi utca felől) a 
célforgalom lehetősége adott.

h./   Rákóczi  út:  teljes  szakaszon  egyirányúsítandó  a  Kazinczy  utca  felé.  Az  egyirányúsítás 
lehetővé teszi közterület minőségének emelését, árnyékot adó fasor burkolatok, szépen 
felújított homlokzatok, padok elhelyezését. 

i./ Petőfi utca egyirányúsítása:
A Rákóczi út-Petőfi Sándor utca keresztezésében ma a baleset előfordulása nagy. Ennek 
oka elsősorban a rossz beláthatóság, illetve, hogy a keresztezésig mindkét útvonal védett. 
A belváros  tervezett  forgalmi  rendje  szerint  a  Petőfi  utca  az  Erzsébet  királyné  útjáig 
kétirányú, attól a Lovassy útig egyirányú. Ennek célja, hogy ez az útvonal ne vegye át a 
Kazinczy  utcai  forgalmi  gyűrű  szerepét.  Tekintettel  arra,  hogy  a  Fő tér  lezárásával  a 
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Hunyadi  utca,  Petőfi  utca  forgalma  megnő,  ezért  jelen  tervjavaslat  a  Petőfi  utcának 
biztosít áthaladási elsőbbséget, a Rákóczi úttal szemben.

j./ Hunyadi  utca-Park  utca  csomópont:  a  Kossuth  utca  Bem  utca  forgalmi  kapcsolat 
megszűnésével jelentősen megnő a Hunyadi utca-Park utca –Petőfi utca  forgalma. Ezért 
az áthaladási elsőbbséget a csomópontban a Park utca-Hunyadi utca kapcsolatnak kell 
biztosítani  az  egyirányú  Park  utca  déli  szakaszával  szemben.  Ennek  érdekében 
forgalomtechnikai eszközökkel (forgalom elől elzárt terület,  vb. forgalomterelő elemek, 
elsőbbségi szabályozás) a csomópont átalakítandó.

k./ Erzsébet királyné útja-Bem József utca összekötése: a Fő tér forgalom mentesítése mellett 
is  megmarad.  Az  útvonal  áthaladási  elsőbbséggel  rendelkezik,  amit  a  rajta  lévő 
tömegközlekedési útvonal is indokol. Az Erzsébet királyné útja egyirányú a Petőfi utca és 
a Fő tér között, azonban jelen tervezési ütemben a rendelkezésre álló források miatt a Fő 
tér és a Galamb utca között létesül egyirányúsítás és ezt követően kerül sor a Petőfi utcáig 
való  meghosszabbításra.  Ennek  célja  az  útvonal  nyugati  járdájának  kiszélesítésével 
reprezentatív összeköttetés létesítése a Kastély-Fő tér-Helikon park között.

3. A jelenlegi piac parkolóvá való átépítésének terve:

A  beruházás  két  tervezési  ütemre  lett  felosztva.  Ez  azonban  közlekedési  szakág 
szempontjából nem tér el egymástól. A helyszínrajzon mindkét üemet szerepeltettük.
Az  I. ütem kivitelezési határát kiegészítettük az Unterberger utcai és Arany János utcai 
csatlakozások terveivel, költségadataival, mert mindkét bejárat átépül már az I. ütemben.
Azonban  szakmailag  nem  választható  le  egyik  ütem  sem  az  un.külső  kapcsolatok: 
Unterberger  utca  kiszélesítésétől,  a  Lovassy  utcáig,  meghosszabbítástól,  a  Rákóczi  út-
Unterberger  utca  csomópontnak,  illetve  az  Arany  János  utca  piac  bejáratig  való 
átépítéstől,  mert  ezek  a  beavatkozások  nélkül  nem közelíthető  meg  a  piac  Az építési 
engedély is feltételül írta elő mindezek beruházások elkészültét
Ezen dokumentáció költségvetésében utóbbi beruházások költségadatai nem szerepelnek, 
mivel ezeket külön dokumentáció tartalmazza.

3.1 Jelenlegi forgalmi rend ismertetése:
Keszthely belvárosában rendkívül nagy forgalmat vonz a Kossuth Lajos utcai sétáló utca 
után legnagyobb kereskedelmi forgalmat vonzó Rákóczi út és a jelenlegi piac környéke. 
Keszthely városszerkezeti adottságai és az ebből adódó közlekedési feltárási rendszerének 
következtében ez a környék szinte kizárólag a városközpont területén lévő É-D-i irányú 
utakról érhető el. 
Az Unterberger utca rendkívül  keskeny keresztmetszettel egyirányúsítva a Bem utcáról 
indul és a Rákóczi útig tart. 
A Rákóczi Ferenc utca jelenleg a Rákóczi tér és az Arany János utcai csatlakozás között 
egyirányú ezt követően kétirányú. 
Az Arany János utca egyirányú forgalmi rendű a Helikon park felé. 
A piac bejárata az Arany János utca felől van. Kijárata az Unterberger utca felé nyílik.

3.2 A környező utcák közlekedési és városrendezési besorolása:
A tervezési terület városrendezési és közlekedés hálózati besorolása:
A tervezési terület Keszthely Belváros területére esik.
Városrendezési besorolás szempontjából:
Unterberger utca városi lakóutca „Köu-4” jelű 
Rákóczi út városi lakóutca „Köu-4” jelű 
Arany János utca városi lakóutca „Köu-4” jelű
Közutak tervezési osztályba sorolása szerint:
Unterberger utca belterületi kiszolgálóút B.VI. d D besorolású
tervezési sebesség 30 km/ó.
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Rákóczi út belterületi kiszolgálóút B.VI. d D besorolású
tervezési sebesség 30 km/ó.
Arany János utca belterületi kiszolgálóút B.VI. d D besorolású
tervezési sebesség 30 km/ó.

3.3 A piac környékének javasolt forgalmi rendje:

A jelenlegi piac parkolóként való hasznosításához fontos elem az Unterberger utca piac és 
Rákóczi  út  közötti  szakaszának  kiszélesítése  és  az  utca  Lovassy  utcáig  terjedő 
meghosszabbítása.  Részleteket  az  „E”  jelű  dokumentáció  tartalmazza.  A Piac  parkoló 
elérését a Lovassy utcán kialakítandó balraforduló sáv is nagymértékben segíti. Részleteket 
az „D” jelű dokumentáció tartalmazza.
A piaci parkoló ki és bejárata a közforgalom számára a kiszélesített Unterberger utcáról 
történik. 
Az Arany János utcai csatlakozás nem szűnik meg, a piac területén lévő áruház feltöltése, 
illetve  tűzoltók,  megközelíthetőség  céljára  megmarad,  azonban közterületi  csatlakozása 
kapubehajtóvá épül át.
A terv szerint a Rákócz út teljes szakaszon egyirányú lesz déli irányba. Az Unterberger 
utca a piaci parkoló be-kijárata és a Rákóczi út között kétirányúvá válik.

3.2 A piac-parkoló belső forgalmi rendje:
A parkoló megközelítése, - ki és bejárata a kiszélesített Unterberger utcáról történik. A 
piac  udvaron  É_D-i  irányban  kétirányú  feltáró  úr  vezet  az  egyes  parkoló  szigetek 
megközelítése céljából. A Bem utcáról induló lejtős főgyalogút keresztezi a parkoló É-D-i 
irányú  fő  feltáró  útját.  A  keresztezés  egymástól  eltolva  két  helyen  történik.  A 
keresztezésnél forgalomcsillapító borda épül, amelynek kialakítása a felszíni csapadékvíz 
elvezetését biztosítja.  A gyalogos burkolat a jelenlegi Arany J. utcai bejáratig az árusító 
létesítmények megközelítését szolgálja.

4. Útépítési munkák:
Az  összesen  181  parkolóhely  kialakítása  során  a  jelenlegi  aszfaltozott  tér  burkolat 
megmarad.  Az  útépítési  munkákat  a  piac  jelenlegi  területén  kialakítandó  parkolóhely-
csoportok  szegélyépítési  munkái,  forgalomcsillapítási  bordák,  gyalogos  és  zöldterületek 
kialakítása,  a  fő  gyalogos  irányok  és  a  gépjármű  forgalom  biztonságos  elválasztása 
érdekében kell  elvégezni.  A piac  területén megmaradnak,  illetve  létesülnek színvonalas 
szolgáltatások,  üzletek,  vendéglők  stb.  amelyek  megközelítését  a  továbbiakban  is 
biztosítani kell.

5. Pályaszerkezet:
Az  új  útpályaszerkezet  méretezését  a  tűzoltó  autók  céljának  megfelelő  teherbírásnak 
megfelelően méreteztük, illetve választottuk ki.
Az útburkolat a piac legnagyobb részén változatlanul megmarad, csupán süllyesztett és 
kiemelt szegélyek tagolják a közterületet, a területi funkciók szerint. (gépjármű forgalmi 
felület, parkolók, gyalogos felület, zöldfelület, teraszok stb)

A meglévő aszfalt felületű parkolóban az újonnan épített kiemelt és süllyesztett szegélyek 
mentén 0.7 m. szélességben a meglévő azsfalt réteg elbontandó és új kopóréteg építendő.

Az új aszfalt útpályaszerkezet felépítése
 (támfal környezetében,szélesítésnél, pavilonok helyén):

3.5 cm AC-8 kopóréteg
4 cm AC-11 kötőréteg
20 cm Ckt cementstabilizáció
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20 cm homokos kavics fagyvédő réteg
Altalaj tömörség Trg 95%

A gyalogosfelületek, gyalogos térburkolatok pályaszerkezete:
 6 cm térkő burkolat (Semmelrock Pastella)
 4 cm Zk 2/5 zuzalék
 15 cm Ckt cementstabilizáció
 10 cm homokos kavics

A forgalomcsillapító bordák pályaszerkezete:
 6 cm térkő burkolat (Semmelrock Pastella)
 4 cm Zk 2/5 zuzalék
 20 cm C-10 32/FN betonalap
 20 cm homokos kavics
 Altalaj tömörség Trg 95%

Szegélyek:
A tervezett kiemelt és süllyesztett szegélyek alapja a következő:

 C 20- 32/FN betongerenda
 10 cm homokos kavics

A  gyalogátkelőhelyeknél,  a  járda  és  az  útburkolat  keresztezésénél  a  2  cm-es 
szegélysüllyesztést  kell  kialakítani,  a  hozzá  vezető  járdán  vakvezető  burkolatot  kell 
elhelyezni.

6. Forgalomtechnika:

Az Unterberger utca a Bem utca és a Piac csatlakozása között egyirányú marad, ettől a 
Lovassy  utcáig  kétirányúvá válik.  A Rákóczi  úttal  és  Lovassy utcával  való csomópont 
forgalomszabályozása  elsőbbségadáson  alapul.  Áthaladási  elsőbbséggel  a  Rákóczi  út, 
illetve a Lovassy utca rendelkezik.
A Rákóczi út-Unterberger utca csomópontjában két gyalogátkelőhely létesül.
A Rákóczi út a Rákóczi út és Kazinczi utca között egyirányú. 
A piac tervezett  Unterberger utca felőli  ki-bejárata  átépül R=6.0 m.,  illetve  R=5.5 m. 
sugarú szegélylekerekítéssel. A parkolóudvar Unterberger utcai csatlakozásánál sorompó 
és kezelő épület épül, az üzemeltetés zavartalan lebonyolítása érdekében.
A teherszállítás, árúfeltöltés céljára az Unterberger utcai bejárat szűkös geometriájú, ezért 
kizárólagosan az áruházat  kiszolgáló játművek, illetve a tűzoltó autók be-ki közlekedése 
az  Arany  János  utcai  bejáraton  marad.  A  kizárólagosságot,  irányítható,  lesűllyedő, 
kiemelkedő poller biztosítja.
A  piac  területén  lévő  áruház  feltárási  útvonalán  a  tervezés  során  burkolat  szélesség, 
kanyarodási  ívsugár  terén  figyelembe  vettük  a  kiszolgáló  forgalmat.  Az  útvonal  teljes 
szakaszon kétirányú.
A piac belső forgalmának szabályozása jobbkéz szabályon alapul. A körbejárható parkoló 
egységek útjai egyirányú forgalmúak, a kétirányú feltáró út kivételével. 

7. Közművek: 

A tervezés során a meglévő,  megmaradó aszfalt  felület  esési  viszonyait  a  szintvonalak 
szerkesztésével  kaptuk  meg.  A  tervezési  terület  vízgyűjtő  területe,  így  vízelvezetési 
rendszere sem változik meg alapvetően. 
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A  piaci  parkoló  megváltozott  használatának,  rekonstrukciójával  összefüggésben  új 
vízelvezető hossz-folyókákat, víznyelőket terveztünk, melynek részleteit  a TONUS Kft. 
által készített munkarész tartalmazza. Több helyen a az újonnan épülő, a parkolóhelyeket 
tagoló,  szegélyek megfelelő kialakítása,  helyenkénti  megszakítása a felszíni  vízelvezetést 
szolgálja (vízelvezetési zúgok elkerülését). 
A dokumentáció része az összes közmű ágazatra vonatkozó tervek.

8. Tulajdonviszonyok:
A  tervezés  közterületi  ingatlanokat  vett  igénybe,  az  Unterberger  utca  Rákóczi  út  – 
Lovassy utca közötti összeköttetése a következő Keszthely Önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanokat érint:
479, 461, 450/1 (Lovassy u.), 388 (Rákóczi út), 674 (Arany J. utca)
A piacon megvalósuló parkoló a 638. hrsz.- ú ingatlan területén van, melynek tulajdonosa 
az Önkormányzat.

A térszín átalakításának ismertetése

Közlekedés:

A  Fő  tér  rekonstrukciójának  legfontosabb  gondolati  eleme  a  gyalogos  térrendszer 

kiterjesztése.  Ennek  megvalósíthatósága  érdekében  a  város  közlekedési  rendjét 

gyökeresen át kell  alakítani,  ugyanis jelenleg a tér átmenő gépkocsiforgalommal erősen 

terhelt. Az új koncepció műszaki (közlekedési és forgalomtechnikai) irányelvei az előzetes 

vizsgálatokat  követően  több  tanulmánytervben  is  lefektetésre  kerültek,  melyeket  az 

önkormányzat elfogadott.

A  tér  tervezett  állapotában  szinte  teljes  egészében  gyalogos  forgalmi  zónává  válik, 

korlátozás nélkül mindössze az Erzsébet királyné útja - Bem József utca nyomvonalon 

haladhatnak át -a keleti  térrészen- a gépjárművek. A tér egy burkolattal  kijelölt  és egy 

fasorral,  valamint  alacsony  kőoszlop-sorral  elválasztott  részén  behajtási  engedélyhez 

kötött forgalom jelenik meg, mely nagyrészt a téren lakók, a Széchenyi utca és az Iskola 

utca felől -engedéllyel-érkezők számára teszi lehetővé a gépjárművel való átközlekedést. 

Természetesen  a  megkülönböztetett  jelzéssel  ellátott  mentők,  tűzoltók,  rendőrségi 

járművek és az egyéb, különleges engedéllyel rendelkező -pl. rendezvényekhez, protokoll 

eseményekhez,  stb.  köthető-  járművek  a  tér  bármely,  számukra  elérhető  részét 

megközelíthetik.

A helyszínrajzokon ábrázolásra kerültek a tervezett forgalomtechnikai kialakítások.

Térhasználat:

Az  átalakított  Fő  tér  egyik  legfontosabb  feladata  a  rendszeres  és  az  időszakos 

rendezvények befogadása lesz. A döntés értelmében az élelmiszerpiac a hét hat napján 
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délelőttönként a kútház téren üzemel majd.  Ennek kiszolgálására a gimnázium mellett 

létesül egy ivóvízvételi kút. A piaci árusok a Pelso kávézó alatti és a jelenlegi piac területén 

lévő nyilvános wc-t használhatják, az egészségügyi könyvesek pedig továbbra is a piaci 

Match ABC erre a célra kialakított helyiségét vehetik igénybe. Az önkormányzat tervei 

között szerepel egy újabb nyilvános wc. kialakítása is, mely a tervezési területen kívül, a 

sétálóutca  egyik  önkormányzati  tulajdonú,  használaton  kívüli  földszinti  lakása  helyén 

létesülhet.  Adott esetben a későbbiekben itt kaphat helyet egy önálló (a piaci ABC-től 

független), az egészségügyi könyvesek számára készülő wc-mosdó helyiség is.

Az időszakos rendezvények főként a Fő tér gimnáziumtól nyugatra eső szakaszát 

veszik igénybe. A tervdokumentáció több eseményre vonatkozóan tartalmaz elrendezési 

vázlatokat:  Karácsonyi  vásár,  színpadi  események  (színház,  komoly-  és  könnyűzenei 

koncertek,  stb.),  illetve  fesztiválok  (pl.  sör-,  vagy  borfesztivál,  stb.).  A  napi 

élelmiszerpiachoz  és  az  időszakos  rendezvényekhez  szükséges  közműcsatlakozások 

(elektromos, víz, esetleg csatorna csatlakozások) a szakági kivitelezési tervekben kerülnek 

pontosításra.

Térburkolatok:
Az építtetői  és  tervezői  célok  abban  a  tekintetben  is  megegyeznek,  hogy  egy 

műszakilag  és  erkölcsileg  is  időtálló,  lassan és  szépen öregedő térburkolatokkal  fedett 

térszínt  kívánunk  megvalósítani.  Ennek  érdekében  a  természetes  anyagok  használatát 

preferáljuk.

Az  alkalmazott  burkolatok  a  rajtuk  megjelenő  forgalmi  terhelésre  méretezettAz  alkalmazott  burkolatok  a  rajtuk  megjelenő  forgalmi  terhelésre  méretezett  

rétegfelépítéssel,  természetes  kő  anyagokból  készülnek:  melegszürke  (rózsaszínes,  vagyrétegfelépítéssel,  természetes  kő  anyagokból  készülnek:  melegszürke  (rózsaszínes,  vagy  

barnás  árnyalatú  szürke)  hőkezelt  gránitból,  andezitből  (alternatívaként  bazaltból)  ésbarnás  árnyalatú  szürke)  hőkezelt  gránitból,  andezitből  (alternatívaként  bazaltból)  és  

durva mészkőből (altervatívaként homokkőből,  vagy travertinből),  50/90 cm-es, 30/30durva mészkőből (altervatívaként homokkőből,  vagy travertinből),  50/90 cm-es, 30/30  

cm-es, vagy egyedi méretű és alakú lapokkal, többféle rakási móddal: hálósan és sorosan,cm-es, vagy egyedi méretű és alakú lapokkal, többféle rakási móddal: hálósan és sorosan,  

valamint  egyedi  minta  szerint,  illetve  20/20,  15/15,  10/10  és  6/6  cm-es  méretűvalamint  egyedi  minta  szerint,  illetve  20/20,  15/15,  10/10  és  6/6  cm-es  méretű  

kiskockákból. A lépcsőket hőkezelt gránit tömbökből terveztük. A várkertben és az OTPkiskockákból. A lépcsőket hőkezelt gránit tömbökből terveztük. A várkertben és az OTP  

előtti  térrészen  stabilizált  kavics  burkolatú  térrészek  is  megjelennek,  ezen  kívül  nagyelőtti  térrészen  stabilizált  kavics  burkolatú  térrészek  is  megjelennek,  ezen  kívül  nagy  

szerep jut a zöldfelületeknek, melyekbe többszintes növényállomány kerül a kertépítészetiszerep jut a zöldfelületeknek, melyekbe többszintes növényállomány kerül a kertépítészeti  

tervek szerinti kialakítással.tervek szerinti kialakítással.

Épített elemek általános ismertetése:
A jelenlegi tér struktúrális elemei -úttestek, parkolózónák, taxi állomások, buszmegállók, 

gyalogjárdák,  egyéb  burkolt  és  zöldfelületek,  felépítmények,  stb.,  melyeket  a  geodéziai 

felmérés a térszín feletti és föld alatti közművekkel együtt rögzített, nagyrészt elbontásra 
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kerülnek.  Helyüket  a  tervezett  állapot  szerint  részben az  eredeti  (korabeli),  részben  a 

jelenlegi  helyükre  visszaépített,  részben pedig  áthelyezett,  vagy újonnan épített  elemek 

foglalják el új, átépített, vagy eredeti formájukban. Ezekről az épített elemekről az alábbi 

önálló bekezdésekben esik részletesen szó.

Az építkezés a tér alatt jelenleg elhelyezkedő közművek egy kis részét érinti, ezek 
kiváltásáról a szakági tervek szerint intézkedünk.

A  tervezett  térszín  magassági  viszonyai  nagyrészt  a  térfalat  adó  épületek  meglévő, 

megmaradó gépkocsi és gyalogos bejárataihoz, valamint a terepszint alatti közművekhez 

igazodnak,  részben a korabeli  fényképeken megörökített,  változó  irányú,  enyhe lejtésű 

domborzati  formákat  visszaidéző  módon,  részben  új  elemekkel.  Jelen  terv 

figyelembeveszi  a tavasz során elvégzett  régészeti  kutatások eredményét is.  A korabeli 

várárok  elvont  módon  történő  visszaidézése  jelenik  meg  a  tervezett  térszín  részbeni 

süllyesztésében. A templom és a rendház előtti kb. 8-10 m széles térrész a Fő tér jelenlegi 

terepszintjéhez képest  kb.  1 m-rel  lesz alacsonyabban,  a  templom, a  Pelso kávézó,  az 

OTP és az út által határolt térszakasz pedig kb. 5 %-os délkeleti irányú lejtéssel köti össze 

a várkertet a célforgalmú út terepszintjével, Így lépcsők nélküli közlekedés lesz lehetséges 

ebben a térzónában. A két térszín közti határolást egy „L“ alakú, összetett vízfelülettel 

rendelkező szökőkút képezi majd, mely programozott fényjátékkal és a térfalépítménybe 

telepített harangjátékkal együtt komplex látványossága lesz a belvárosnak. A térsüllyesztés 

azzal  a  további  előnnyek  is  jár,  hogy  a  gótikus  templomhajó  lépcsők  nélkül  lesz 

megközelíthető, azaz a toronyban és a torony, valamint a templomhajó csatlakozásánál 

lévő lépcsők elbontásra kerülhetnek, így az akadálymentesség ezentúl biztosított lesz. A 

rendház jelenleg használaton kívüli alagsorában esetlegesen kialakítható vendéglátó egység 

lejárata szintén részét képezi tervünknek.

B) Templom

B/1 Általános leírás

A Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom felújítása során megvalósul a templom tönkrement 
tetőszerkezeti elemeinek és fedésének teljes cseréje, komplett homlokzat-rekonstrukció, festés és 
nyílászárók  cseréje,  felújítása,  a  homlokzati  kőelemek  és  vakolat  helyreállítása.,  valamint  a 
templom előtti  térszint lesüllyedéséből adódó lábazat és bejárati kapu kiegészítése, pótlása. Az 
épület a megújuló Fő tér elemeként új vonzerőt jelent mind a helyi lakosság, mind a városba 
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látogatók  körében,  de  egyben a  város  rendezvényeinek  (koncertek,  egyházi  események)  egyik 
fontos színtere is.

 

A  projektelem  építési  és  restaurálási  tervdokumentációval,  jogerős  építési  engedéllyel,  kiviteli 
tervvel,  illetve  utógondozási  kezelési  tervvel  rendelkezik.  A  statikai  és  faanyagvédelmi 
szakvélemények egybehangzóan a tetőszerkezet és a homlokzat felújítását sürgetik.

 

A Fő téri templom 1386 után épült ferences rendi templomként, a mai templomhajó és a szentély 
az eredeti állapotot tükrözi. 1878-ban építették az oromfal elé a nyugati oromzati huszártorony 
helyett a most felújítandó tornyot. A torony sisakja akkor kőből készült. 1896-ban építették újjá a 
templom belsejét, a barokk belső helyett stílustiszta gótikus belsőt alakítottak ki, illetve a torony 
és a hajó nyugati fala találkozásához az északi és a déli oldalra egy-egy fiatornyot építettek. 1945-
ben  a  visszavonuló  német  csapatok  belőttek  a  toronyba,  melynek  kősisakja  és  felső  része 
leomlott.  A  torony  újjáépítése  1946-ban  befejeződött,  de  a  kősisak  helyett  faszerkezetű, 
nyolcszögletű sisak készült félbevágott sávos rombuszpala fedéssel. A homlokzat festése 20 évvel 
ezelőttig sötétokker színű volt, mai zöld színét ekkor kapta.

 

A  jelen  felújítás  kiváltó  oka  azon  szerkezeti  hibák  sora,  melyek  beázásokhoz,  és  ennek 
következtében bizonyos födém- és tetőszerkezetek tönkremeneteléhez vezettek.  Ugyanakkor a 
toronytest  egyéb részei  is  elavultak,  károsodtak az  idők folyamán,  így  az építéshez  szükséges 
állványozás adta lehetőséggel élve ezeket a hibákat is orvosolni szándékozunk.

 A tetőszerkezet elemei a faanyagvédelmi szakvélemény szerint kb. 40%-ban cserére szorulnak. A 
födém károsodása olyan mértékű, hogy annak teljes cseréje feltétlenül indokolt, ugyanígy az ide 
vezető lépcső is életveszélyes állapotú. A szakvélemény szerint a meglévő gótikus ívben záródó 
fix és mozgatható zsalukat, valamint az ablakokat is fel kell  újítani,  szükség esetén cserélni.  A 
palafedés  alá  alátét-héjazatot  nem  tettek,  ami  azt  eredményezte,  hogy  a  palák  sérülésével, 
elmozdulásával azonnal előtűnt a deszkázat,  és a szerkezet  beázott.  A tetőszerkezet  korábban 
említett  alakváltozása  olyan  mértékű  elmozdulásokat  eredményezett  a  csatlakozó  szerkezeti 
csomópontokban,  hogy az amúgy kérdéses  adottságokkal,  szakértelemmel  elkészített  részletek 
folyamatos  beázását  eredményezték.  Az  élek  mentén  mindenütt  beázások  tapasztalhatók, 
ugyanígy beázik a négy saroktorony felé néző kibúvóablakok mindegyike is. A homlokzatvakolat 
sok  helyen  sérült,  mállott,  újravakolás  előtt  több  helyen  el  kell  távolítani.  A  kő  restaurálási 
munkák  a  meglévő  fagyási  és  mállási  károk  kiküszöbölésére,  a  hiányzó  elemek  pótlására 
irányulnak.
Ajánlatkérő a helyszíni bejárásról készült jegyzőkönyvben foglaltakkal összhangban hangsúlyozza, 
hogy a felújítás érinti a templomhajó nyugati véghomlokzatát is.

B/2 Kiegészítő információk a templomtorony rekonstrukcióhoz

 A torony rekonstrukció kettő ütemben hajtható végre. I. ütem a torony legalsó, +3.69 m-
ről induló és a főbejárat bélletes kaput  + 6,15 m magasságban szegélyező párkány feletti 
rész, míg II. ütem a térszint süllyesztéséhez igazodó, párkány alatti rész.
Az I: ütemet 2010. július 15-ig be kell fejezni, míg a  II. ütemet a térszint süllyesztéssel 
együtt, ahhoz igazodóan.
A költségvetést ennek megfelelően kettő részben kell összeállítani és beadni. 
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1. számla:  I. ütem
2. számla: II. ütem

 A torony rekonstrukció kettő ütemben hajtható végre. Első ütem a torony legalsó, +3.69 
m-ről induló és a főbejárat bélletes kaput  + 6,15 m magasságban szegélyező párkány 
feletti rész, míg második ütem a térszint süllyesztéséhez igazodó, párkány alatti rész.

      A kettő ütem között kb. 9 hónap különbség várható.
A költségvetést ennek megfelelően kettő részben kell összeállítani és beadni. 
Az első ütemben kettő számla adható be.

3. számla: A toronysisak elkészülte után 
4. számla: A toronytest elkészülte után (végszámla)

            A II. ütemben csak egy számla adható be
Az első ütem elkészülte után első ütem végszámlából 20% a másodi ütem számla 
kibocsátásáig visszatartásra kerül.

 A kivitelező gondoskodik a munkaállvány kiviteli terveinek és a villámvédelmi terv 
elkészítéséről, illetve a kivitelezés után mérési jegyzőkönyv elkészíttetéséről.

 Az állvány építés során a templomhajó tetőszerkezetének a megbontására is sor kerül. A 
kivitelező feladata az ehhez kapcsolódó összes munkálatok elvégzése, az eredeti állapotok 
visszaállítása és az esetlegesen bekövetkező káresemények fedezése. (beázás, a tetőfedés 
sérülése a kivitelezés során, stb.)

 A költségvetés 8% tartalékkeretet tartalmazzon, amely az előre nem látható munkák 
fedezésére szolgál. Ennek felhasználása a megadott kivitelezői árajánlattal, műszaki 
ellenőr  javaslattal, a megrendelő támogatással és támogatói jóváhagyással történik.

 Az építkezés ideje alatt is a templom működni fog, ezért az első ütem alatta a főbejárat 
funkcióját – védőtető megépítésével - meg kell tartani. A második ütem építése során 
részleges és időszakos korlátozással történhet a kivitelezés.

 A kivitelező részére a templomtól délre eső területen felvonulási terület alakítható ki az 
eredeti állapot visszaállításával.

 Az építési munkaterületet 1,80  m magas fonatos drótkerítéssel kell körbe zárni.
 A kivitelezőnek kell gondoskodni az ideiglenes energia ellátásról, a szükséges szociális 

feltételekről.
 A kivitelező együttműködik abban hogy a megépülő állvány lehetőséget biztosítson  a 

toronyóra óralapjának beépítésére, amelyet a megrendelő vállalkozója végez.
 A kivitelezési munkák alatt a templom folyamatos működési feltételeit biztosítani kell.!

B/3 Munka leírás

A tervezett torony rekonstrukció kettő, térben és időben jól elkülöníthető feladatra osztható.  

           A.  Toronytest és fiatornyok homlokzati felújítása a meglévő lábazattól felfelé 
           B.  A külső térszint süllyesztés miatt elvégzendő kivitelezési munkák

A. Toronytest és fiatornyok homlokzati felújítása a meglévő lábazattól felfelé 
 A kivitelezési munkák biztonságos végzéséhez a kiviteli és biztonságtechnikai tervek 

elkészítése, majd ez alapján a homlokzati állvány megépítése (1130 m2) fém 
keretvázból, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m 
padlószélességgel, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és 
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, védő függönnyel és a bejárat felett védőtetővel.
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 Torony sisak héjazat elbontása után a tetőszerkezet elemei a faanyagvédelmi 
szakvélemény szerint ~40%-ban cserére szorulnak.(5 m3) A tervek szerint a királyfa, 
és az azt négy oldalról megtámasztó ferde dúcok a helyükön tudnak maradni. A 
szaruzatok, a fogópárok, kiváltók elemeit szakaszosan körbe haladó munkával kell 
kicserélni.

Deszkázás és tetőfólia elhelyezés (187 m2)
   A megmaradó, és az újonnan beépítendő faszerkezeteket a faanyagvédelmi 

szakvéleményben előírt vegyszeres védelemmel kell ellátni (530 m2)
 A meglévő fiatornyok féltetőinek elbontása után új toronytető építése (18 m2)
 Korcolt fémlemezfedés (187 m2) és kiegészítő szerkezeti (3 db csúcsdísz aranyozva) 

elemek készítése vörösréz lemezből a toronysisakon és a fia tornyokon.
 Homlokzati kőszobrász elemek (kapu bélleletei, ablakkeretezések, osztópárkányok, 

fiatornyok, díszítések) tisztítása, a szükséges kiegészítésekkel és pótlásokkal
 A homlokzat fellazult részeinek eltávolítása és pótlása (655,6 m2)
 Homlokzati falfelületek simító glettelése, felület alapozása és festése kettő rétegben 

szilikon alapú festékkel (655,6 m2)
 Tölgyfa anyagú ablakok és zsaluk készítése (28 db)
 Nyílászárok lazúros felületkezelése (355,4 m2)

A felsorolt feladatok képezik a rekonstrukció első ütemét. A második ütem a térszint 
süllyesztése után, ahhoz igazodóan végezhető el.

B. A külső térszint süllyesztés miatt elvégzendő kivitelezési munkák
 Bontási munkák 

- Nyílás bontása tömör tégla alapfalban (11,5 m3) 
- Beton lépcső és aljzat bontása
- Alapfal vésése 15 cm vastagságig

 Javító és helyreállító kőműves munkák
 Homokkő lábazati falburkolat készítése (30,4 m2)
 Új burkolatok készítése 

- Mészkő lapburkolat (17,05 m2)
- Tölgyfa padozat (14,16 m2)

 Egyeneskarú lépcső építése, burkolása bontott műkő lapokkal
 csigalépcső (műkő éklépcső) gyártása és beépítése
 kapcsolódó lakatos munkák
 Bejárati kapuzat átalakítása
 Belső templomhajó kapuzat átalakítása
 Kőkeretes ajtók kibontása és újbóli beépítése
 Beltéri mészfestés (224,6 m2)

C) Piac

C/1 A Piac területének koncentrált nagybefogadó képességű 
parkolóhellyé való átépítésének útépítési és forgalomtechnikai leírása
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 1.  A Belváros jelenlegi  forgalomszabályozása, előzmények:
 Keszthely belváros közlekedésének jellegzetessége, hogy a legértékesebb területen a Fő tér 

átmenő forgalmi kényszerpálya,  mivel  a  Kossuth L. utca-Fő tér-Bem utca-Rákóczi  tér 
útvonalon a közlekedők 80%-a megállás nélkül áthalad. 

 Vásár téri csomópont kapacitásproblémái miatt gyakran torlódik a Bem utca, Rákóczi tér. 
Ennek oka az, hogy a Tapolcai út felől sokan kellő helyismeret hiányában olyan helyre 
érkeznek ahol nemhogy parkoló hely sem áll  rendelkezésre,  hanem a továbbhaladás is 
csak a piaci forgalommal túlzsúfolt Rákóczi úton lehetséges, a Szalasztó u. egyírányúsítása 
miatt.

 A városközpont forgalmi helyzetét nehezíti, a piac helyzete, forgalmi kapcsolata, vagyis 
az, hogy kellő tájékoztatás, forgalomkorlátozás hiányába mindenki a piac kapujáig autóval 
szeretne menni. A Rákóczi út keskeny beépítettsége mellett kétoldali parkolás van. Ennek 
következtében a kialakult  üzleti  utca járdáján gyalog,  pl  babakocsival  szinte nem lehet 
végigmenni. Itt megjelenik az az anomália, hogy a Lovassy u. mentén, ahol több lehetőség 
lenne a parkolásra, nincs kellő tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy az emberek itt hagyják 
gépjárművüket, s ne a Rákóczi úton, Arany János u.-n préseljék át magukat, s nem kapva 
parkoló helyet. Az üzleti utcán a közterület megjelenésére (árnyékot adó fasor burkolatok, 
szépen  felújított  homlokzatok,  padok)  is  sokkal  nagyobb  figyelmet  kell  fordítani,  a 
parkolóhelyek rovása árán is.

 A Pál utca megnyitásával válhatott sétálóvá a Kossuth L. utca. Az útvonal elhelyezkedése, 
Bercsényi  utcához  való  csatlakozása  miatt  rendkívül  fontos  szerepet  tölt  be  a  város 
közlekedési  rendszerében.  A Bercsényi  utca-Pál  utca  közötti  összeköttetés  jövője  még 
nem  kristályosodott  ki  legjobb  megoldás  a  csökkentett  belmagasságú  (csak 
személygépkocsik részére alkalmas) a kastélyparkon különszintű átvezetés.

  A Kossuth Lajos utca Fő tér és Szalasztó u. közötti  szakaszának 1986 évben történt 
lezárása,  gyalogosítása  óta  nem fejlődött  tovább a  városközpont  forgalom csillapítása. 
Annak ellenére, hogy 1983 évi országos tervpályázat minden nyertes terve tartalmazta a 
Fő téri forgalom elterelését a Sörház utcába, Deák Ferenc utcába.  A Szalasztó u. 2000 
évben történő egyirányúsítását  nem követte a  Fő tér  keleti  lezárása,  pedig  csupán két 
intézkedés együttesen tudott kellően hatékony lenni. Ennek elmaradása következtében a 
Fő téri  helyközi,  távolsági  autóbusz decentrum és egyben fontos közlekedési  gócpont 
ahol a gyalogos közlekedés egyértelműen alárendelt jellegű.

Összességében a közlekedés helyzete lényegesen eltér az idegenforgalmi idényben és azon 
kívül.  Általánosságban  a  két  időszak  forgalma  között  a  város  egyes  területein  a 
forgalomban többszörös  szorzószám van.
A legnagyobb problémát az elkerülő utak hiánya (állami hatáskör) és a belső forgalom 
nem  kellő  kezelése  okozza.  Az  elkövetkező  jövőben  mindent  meg  kell  tenni  annak 
érdekében, hogy a városközpont területének szempontjából tekintett átmenő forgalmat 
megfelelő tájékoztatással, nagykapacitású, jutányos költségű parkolóhelyek rendelkezésre 
bocsájtásával a Kossuth L. u.-Bercsényi u.-Georgikon u.-Szalasztó u.-Lovassy u.-Kazinczy 
u.-Mártírok útja körútra terelni.
A  belváros  forgalmi  rendjét  átalakításában  két  egymással  összefüggő  legfőbb  cél  az 
átmenő  forgalom  kiterelése  és  a  Fő  tér  forgalom  mentesítése.  Ennek  érdekében 
elengedhetetlen az É-D-i forgalmat a Kossuth u.-Bem utcáról, a kétirányúsítandó Deák 
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Ferenc utcába való terelése a Szent Miklós utcánál létesülő körforgalmi csomópontban, 
illetve a Sörház utcánál. 

2.  A városközpont javasolt forgalmi rendjének ismertetése:

A tervjavaslat  nem  új,  mivel  2004  évben  elkészült  Keszthely  város  közlekedési  koncepciója 
számolt a Fő tér lezárásával.  A tervet,  vagyis a Fő tér forgalomból való kiiktatását jóváhagyta 
Keszthely  város  Képviselőtestülete  több  alkalommal,  bár  egyes  részletekben  pl.  utcák 
egyirányúsításában nem volt teljes a konszenzus.  
Fő tér átépítésével a Fő tér nyugati oldalának forgalmi rendje megváltozik. Az átmenő forgalom 
megszűnik,  megszűnnek  az  autóbusz  megálló  helyek  is.  A  távolsági  autóbuszok  útvonala  a 
Bercsényi utcára kerül.
A  Fő  tér  nyugati  oldali  üzleteinek,  intézményeinek  megközelítését  a  Széchenyi  utca  felőli 
egyirányúsítással, kizárólag a kiszolgáló forgalom részére útvonal alakítandó ki. 
A  közlekedési  koncepció  lényeges  eleme,  hogy  a  jelenlegi  Kossuth  utca  -  Fő  tér-Bem  utca 
forgalmi kapcsolatot, a Fő tér lezárása okán, a Kossuth utca-Deák Ferenc utca- Georgicon utca - 
Szalasztó utcára kell áthelyezni. A Kossuth utca forgalmi rendje annyiban változik, hogy a Sörház 
utcán túl lezárásra kerül a Fő téri építkezés miatt. Ennek érdekében a Sörház utca is kétirányúvá 
válik (Deák utcához hasonlóan). A forgalmi modellezés és a tervezés kezdeti szakaszában lezajlott 
egyeztetések során kialakult a belváros javasolt forgalmi rendje.
Az  ismertetett  forgalmi  rendváltozásai  kisebb,  nagyobb  mértékben  átépítéseket  igényelnek, 
amelyeknek  tervvel,  engedéllyel  való  lefedettsége  érdekében  a  következő  tervezési  feladatok 
elkészültek, illetve készülnek  jelen megbízás keretében: 
a./ Kossuth  utca-Festetics  utca-Szent  Miklós  utca-Deák  utca-Szendrey  Julianna  utca 

csomópontjának körforgalommá való átépítése:
A kiviteli terv elkészült, az engedélyezés folyamatban van.

b./ Deák Ferenc utca  kétirányúsítása:
A terv elkészült, az engedélyezés folyamatban van (A. jelű dokumentáció)
A  kétirányú  forgalmi  rend  bevezetésével  együtt  erre  az  útvonalra  tér  át  a  helyi 
tömegközlekedés  (egy  irányban)  és  a  Széchenyi  utcai  csomópontban  forgalomirányító 
jelzőlámpa létesül a Csányi iskolát, egyetemet érintő gyalogosok forgalom biztonsága és a 
nagyobb teljesítő képesség érdekében.

 c./ Rákóczi tér, Vásártér forgalmi rendjének változása:
A terv elkészült, az engedélyezés folyamatban van (B. jelű dokumentáció)
A tervek szerint a városközpont átmenő forgalmának csökkentése érdekében a Tapolcai 
útról a városközpont nem érhető el, a Rákóczi térről csak kifelé irányban lehet, elhagyni a 
városközpontot. A befelé irányuló forgalmi kapcsolat különösen a nyári időszakban okoz 
zsúfoltságot,  mivel  a  helyismerettel  nem rendelkezők  innen  akarják a  városközpontot, 
illetve a piacot megközelíteni. 
A  Rákóczi  téren  a  jelenlegi  autóbusz  megálló  sziget  és  déli  járda  közötti  szervizút 
megszűnik gyalogosfelületté, illetve parkoló területté alakul át. 

c./ Georgicon utca Deák Ferenc utca és Kastély  utca közötti  szakaszának egyirányúsítása:
(C. jelű dokumentáció)

A  Georgicon  utca,  tervezett  szakaszán  a  Szalasztó  utcával  megegyező  keleti  irányú 
egyirányúsításával,  a forgalom csillapítás  mellett,  az északi  oldalon az útburkolaton 60 
fokos beállású parkoló helyek alakíthatóak ki. Ezáltal a Fő téren megszűnő parkolóhelyek 
nagyobb  területi  összefüggésben  pótlásra  kerülnek,  valamint  előbb  vagy  utóbb  a 
Georgicon utca földszinti  funkciója  is  hasonlóvá válik a Kossuth Lajos utcai gyalogos 
övezetével, így a járda értékesebb lesz, minthogy parkoljanak rajta.
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A megváltozott forgalmi rendnek megfelelően átépül a Georgicon utca Deák Ferenc utcai 
és a Kastély utcai csomópontja is.

d./ Lovassy utcán járműosztályozó építése a piac, Rákóczi út megközelítésére: 
A terv elkészült, az engedélyezés folyamatban van (D. jelű dokumentáció)
A Vásártér  megváltozó  forgalmi  rendjével  összefüggésben a  belváros  keleti  oldalának, 
valamint a piac területén megvalósuló parkoló helyek megközelítésére az Unterberger utca 
meghosszabbításra kerül a Lovassy utcáig. Ennek érdekében csomópont és balra forduló 
sáv létesül a Lovassy utcán. A csomópontépítéssel együtt járda épül a Lovassy utca keleti 
oldalán.

e./ Unterberger utca kiszélesítése, Lovassy utcáig való meghosszabbítása:
A terv elkészült, az engedélyezés folyamatban van (E. jelű dokumentáció)
A  jelenlegi  piacon  létesülő  városközpontot  szolgáló  nagy  parkoló  be-kijáratát  az 
Unterberger  utca  biztosítja.  Ennek  érdekében  a  bejáratig  az  utcát  5.5  m.-re  ki  kell 
szélesíteni és a „külső körúttal” való közvetlen kapcsolat érdekében az Unterberger utca 
meghosszabbítandó a Lovassy utcáig.
Az  összeköttetés  létesítésével  együtt  a  Rákóczi  út  nyugati  oldalán  a  folyóka 
megszüntetésével  szélesebb  járda  építhető,  amelyen  fasor  ültetésével  a  közterület 
minősége javítható.

f./ A jelenlegi piac nagykapacitású parkoló hellyé való átépítése:
A terv elkészült, az engedélyezés folyamatban van (F. jelű dokumentáció)
A Fő téren megszűnő parkoló helyek pótlására a piac területén térszíni parkoló létesül. A 
parkoló mind a Bem utcáról, mind a Rákóczi útról, Lovassy utcáról elérhető.

A továbbiakban kisebb forgalomtechnikai beavatkozásokkal, kell teljessé tenni a városközpont új 
forgalmi rendjét:

g./ Kossuth utca-Sörház utca-Helikon utca csomópontja:
Mindkét ütemben a Helikon utca iránya megváltozik, a Kossuth u. felé lesz egyirányú. A 
Sörház utcában megszűnik a parkolás, tekintettel hogy az utca kétirányúsításra kerül. A Fő 
tér felé mindennemű kapcsolat letiltásra került, ellenkező irányból (Széchenyi utca felől) a 
célforgalom lehetősége adott.

h./     Rákóczi  út:  teljes  szakaszon egyirányúsítandó  a  Kazinczy  utca  felé.  Az  egyirányúsítás 
lehetővé teszi közterület minőségének emelését, árnyékot adó fasor burkolatok, szépen 
felújított homlokzatok, padok elhelyezését. 

i./ Petőfi utca egyirányúsítása:
A Rákóczi út-Petőfi Sándor utca keresztezésében ma a baleset előfordulása nagy. Ennek 
oka elsősorban a rossz beláthatóság, illetve, hogy a keresztezésig mindkét útvonal védett. 
A belváros  tervezett  forgalmi  rendje  szerint  a  Petőfi  utca  az  Erzsébet  királyné  útjáig 
kétirányú, attól a Lovassy útig egyirányú. Ennek célja, hogy ez az útvonal ne vegye át a 
Kazinczy  utcai  forgalmi  gyűrű  szerepét.  Tekintettel  arra,  hogy  a  Fő tér  lezárásával  a 
Hunyadi  utca,  Petőfi  utca  forgalma  megnő,  ezért  jelen  tervjavaslat  a  Petőfi  utcának 
biztosít áthaladási elsőbbséget, a Rákóczi úttal szemben.

j./ Hunyadi  utca-Park  utca  csomópont:  a  Kossuth  utca  Bem  utca  forgalmi  kapcsolat 
megszűnésével jelentősen megnő a Hunyadi utca-Park utca –Petőfi utca  forgalma. Ezért 
az áthaladási elsőbbséget a csomópontban a Park utca-Hunyadi utca kapcsolatnak kell 
biztosítani  az  egyirányú  Park  utca  déli  szakaszával  szemben.  Ennek  érdekében 
forgalomtechnikai eszközökkel (forgalom elől elzárt terület,  vb. forgalomterelő elemek, 
elsőbbségi szabályozás) a csomópont átalakítandó.
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k./ Erzsébet királyné útja-Bem József utca összekötése: a Fő tér forgalom mentesítése mellett 
is  megmarad.  Az  útvonal  áthaladási  elsőbbséggel  rendelkezik,  amit  a  rajta  lévő 
tömegközlekedési útvonal is indokol. Az Erzsébet királyné útja egyirányú a Petőfi utca és 
a Fő tér között, azonban jelen tervezési ütemben a rendelkezésre álló források miatt a Fő 
tér és a Galamb utca között létesül egyirányúsítás és ezt követően kerül sor a Petőfi utcáig 
való  meghosszabbításra.  Ennek  célja  az  útvonal  nyugati  járdájának  kiszélesítésével 
reprezentatív összeköttetés létesítése a Kastély-Fő tér-Helikon park között.

3. A jelenlegi piac parkolóvá való átépítésének terve:

A  beruházás  két  tervezési  ütemre  lett  felosztva.  Ez  azonban  közlekedési  szakág 
szempontjából nem tér el egymástól. A helyszínrajzon mindkét üemet szerepeltettük.
Az  I. ütem kivitelezési határát kiegészítettük az Unterberger utcai és Arany János utcai 
csatlakozások terveivel, költségadataival, mert mindkét bejárat átépül már az I. ütemben.
Azonban  szakmailag  nem  választható  le  egyik  ütem  sem  az  un.külső  kapcsolatok: 
Unterberger  utca  kiszélesítésétől,  a  Lovassy  utcáig,  meghosszabbítástól,  a  Rákóczi  út-
Unterberger  utca  csomópontnak,  illetve  az  Arany  János  utca  piac  bejáratig  való 
átépítéstől,  mert  ezek  a  beavatkozások  nélkül  nem közelíthető  meg  a  piac  Az építési 
engedély is feltételül írta elő mindezek beruházások elkészültét
Ezen dokumentáció költségvetésében utóbbi beruházások költségadatai nem szerepelnek, 
mivel ezeket külön dokumentáció tartalmazza.

3.1 Jelenlegi forgalmi rend ismertetése:
Keszthely belvárosában rendkívül nagy forgalmat vonz a Kossuth Lajos utcai sétáló utca 
után legnagyobb kereskedelmi forgalmat vonzó Rákóczi út és a jelenlegi piac környéke. 
Keszthely városszerkezeti adottságai és az ebből adódó közlekedési feltárási rendszerének 
következtében ez a környék szinte kizárólag a városközpont területén lévő É-D-i irányú 
utakról érhető el. 
Az Unterberger utca rendkívül  keskeny keresztmetszettel egyirányúsítva a Bem utcáról 
indul és a Rákóczi útig tart. 
A Rákóczi Ferenc utca jelenleg a Rákóczi tér és az Arany János utcai csatlakozás között 
egyirányú ezt követően kétirányú. 
Az Arany János utca egyirányú forgalmi rendű a Helikon park felé. 
A piac bejárata az Arany János utca felől van. Kijárata az Unterberger utca felé nyílik.

3.2 A környező utcák közlekedési és városrendezési besorolása:
A tervezési terület városrendezési és közlekedés hálózati besorolása:
A tervezési terület Keszthely Belváros területére esik.
Városrendezési besorolás szempontjából:
Unterberger utca városi lakóutca „Köu-4” jelű 
Rákóczi út városi lakóutca „Köu-4” jelű 
Arany János utca városi lakóutca „Köu-4” jelű
Közutak tervezési osztályba sorolása szerint:
Unterberger utca belterületi kiszolgálóút B.VI. d D besorolású
tervezési sebesség 30 km/ó.
Rákóczi út belterületi kiszolgálóút B.VI. d D besorolású
tervezési sebesség 30 km/ó.
Arany János utca belterületi kiszolgálóút B.VI. d D besorolású
tervezési sebesség 30 km/ó.

3.4 A piac környékének javasolt forgalmi rendje:

A jelenlegi piac parkolóként való hasznosításához fontos elem az Unterberger utca piac és 
Rákóczi  út  közötti  szakaszának  kiszélesítése  és  az  utca  Lovassy  utcáig  terjedő 
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meghosszabbítása.  Részleteket  az  „E”  jelű  dokumentáció  tartalmazza.  A Piac  parkoló 
elérését a Lovassy utcán kialakítandó balraforduló sáv is nagymértékben segíti. Részleteket 
az „D” jelű dokumentáció tartalmazza.
A piaci parkoló ki és bejárata a közforgalom számára a kiszélesített Unterberger utcáról 
történik. 
Az Arany János utcai csatlakozás nem szűnik meg, a piac területén lévő áruház feltöltése, 
illetve  tűzoltók,  megközelíthetőség  céljára  megmarad,  azonban közterületi  csatlakozása 
kapubehajtóvá épül át.
A terv szerint a Rákócz út teljes szakaszon egyirányú lesz déli irányba. Az Unterberger 
utca a piaci parkoló be-kijárata és a Rákóczi út között kétirányúvá válik.

3.2 A piac-parkoló belső forgalmi rendje:
A parkoló megközelítése, - ki és bejárata a kiszélesített Unterberger utcáról történik. A 
piac  udvaron  É_D-i  irányban  kétirányú  feltáró  úr  vezet  az  egyes  parkoló  szigetek 
megközelítése céljából. A Bem utcáról induló lejtős főgyalogút keresztezi a parkoló É-D-i 
irányú  fő  feltáró  útját.  A  keresztezés  egymástól  eltolva  két  helyen  történik.  A 
keresztezésnél forgalomcsillapító borda épül, amelynek kialakítása a felszíni csapadékvíz 
elvezetését biztosítja.  A gyalogos burkolat a jelenlegi Arany J. utcai bejáratig az árusító 
létesítmények megközelítését szolgálja.

4. Útépítési munkák:
Az  összesen  181  parkolóhely  kialakítása  során  a  jelenlegi  aszfaltozott  tér  burkolat 
megmarad.  Az  útépítési  munkákat  a  piac  jelenlegi  területén  kialakítandó  parkolóhely-
csoportok  szegélyépítési  munkái,  forgalomcsillapítási  bordák,  gyalogos  és  zöldterületek 
kialakítása,  a  fő  gyalogos  irányok  és  a  gépjármű  forgalom  biztonságos  elválasztása 
érdekében kell  elvégezni.  A piac  területén megmaradnak,  illetve  létesülnek színvonalas 
szolgáltatások,  üzletek,  vendéglők  stb.  amelyek  megközelítését  a  továbbiakban  is 
biztosítani kell.

5. Pályaszerkezet:
Az  új  útpályaszerkezet  méretezését  a  tűzoltó  autók  céljának  megfelelő  teherbírásnak 
megfelelően méreteztük, illetve választottuk ki.
Az útburkolat a piac legnagyobb részén változatlanul megmarad, csupán süllyesztett és 
kiemelt szegélyek tagolják a közterületet, a területi funkciók szerint. (gépjármű forgalmi 
felület, parkolók, gyalogos felület, zöldfelület, teraszok stb)

A meglévő aszfalt felületű parkolóban az újonnan épített kiemelt és süllyesztett szegélyek 
mentén 0.7 m. szélességben a meglévő azsfalt réteg elbontandó és új kopóréteg építendő.

Az új aszfalt útpályaszerkezet felépítése
 (támfal környezetében,szélesítésnél, pavilonok helyén):

3.5 cm AC-8 kopóréteg
4 cm AC-11 kötőréteg
20 cm Ckt cementstabilizáció
20 cm homokos kavics fagyvédő réteg
Altalaj tömörség Trg 95%

A gyalogosfelületek, gyalogos térburkolatok pályaszerkezete:
 6 cm térkő burkolat (Semmelrock Pastella)
 4 cm Zk 2/5 zuzalék
 15 cm Ckt cementstabilizáció
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 10 cm homokos kavics

A forgalomcsillapító bordák pályaszerkezete:
 6 cm térkő burkolat (Semmelrock Pastella)
 4 cm Zk 2/5 zuzalék
 20 cm C-10 32/FN betonalap
 20 cm homokos kavics
 Altalaj tömörség Trg 95%

Szegélyek:
A tervezett kiemelt és süllyesztett szegélyek alapja a következő:

 C 20- 32/FN betongerenda
 10 cm homokos kavics

A  gyalogátkelőhelyeknél,  a  járda  és  az  útburkolat  keresztezésénél  a  2  cm-es 
szegélysüllyesztést  kell  kialakítani,  a  hozzá  vezető  járdán  vakvezető  burkolatot  kell 
elhelyezni.

7. Forgalomtechnika:

Az Unterberger utca a Bem utca és a Piac csatlakozása között egyirányú marad, ettől a 
Lovassy  utcáig  kétirányúvá válik.  A Rákóczi  úttal  és  Lovassy utcával  való csomópont 
forgalomszabályozása  elsőbbségadáson  alapul.  Áthaladási  elsőbbséggel  a  Rákóczi  út, 
illetve a Lovassy utca rendelkezik.
A Rákóczi út-Unterberger utca csomópontjában két gyalogátkelőhely létesül.
A Rákóczi út a Rákóczi út és Kazinczi utca között egyirányú. 
A piac tervezett  Unterberger utca felőli  ki-bejárata  átépül R=6.0 m.,  illetve  R=5.5 m. 
sugarú szegélylekerekítéssel. A parkolóudvar Unterberger utcai csatlakozásánál sorompó 
és kezelő épület épül, az üzemeltetés zavartalan lebonyolítása érdekében.
A teherszállítás, árúfeltöltés céljára az Unterberger utcai bejárat szűkös geometriájú, ezért 
kizárólagosan az áruházat  kiszolgáló játművek, illetve a tűzoltó autók be-ki közlekedése 
az  Arany  János  utcai  bejáraton  marad.  A  kizárólagosságot,  irányítható,  lesűllyedő, 
kiemelkedő poller biztosítja.
A  piac  területén  lévő  áruház  feltárási  útvonalán  a  tervezés  során  burkolat  szélesség, 
kanyarodási  ívsugár  terén  figyelembe  vettük  a  kiszolgáló  forgalmat.  Az  útvonal  teljes 
szakaszon kétirányú.
A piac belső forgalmának szabályozása jobbkéz szabályon alapul. A körbejárható parkoló 
egységek útjai egyirányú forgalmúak, a kétirányú feltáró út kivételével. 

7. Közművek: 

A tervezés során a meglévő,  megmaradó aszfalt  felület  esési  viszonyait  a  szintvonalak 
szerkesztésével  kaptuk  meg.  A  tervezési  terület  vízgyűjtő  területe,  így  vízelvezetési 
rendszere sem változik meg alapvetően. 
A  piaci  parkoló  megváltozott  használatának,  rekonstrukciójával  összefüggésben  új 
vízelvezető hossz-folyókákat, víznyelőket terveztünk, melynek részleteit  a TONUS Kft. 
által készített munkarész tartalmazza. Több helyen a az újonnan épülő, a parkolóhelyeket 
tagoló,  szegélyek megfelelő kialakítása,  helyenkénti  megszakítása a felszíni  vízelvezetést 
szolgálja (vízelvezetési zúgok elkerülését). 
A dokumentáció része az összes közmű ágazatra vonatkozó tervek.
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8. Tulajdonviszonyok:
A  tervezés  közterületi  ingatlanokat  vett  igénybe,  az  Unterberger  utca  Rákóczi  út  – 
Lovassy utca közötti összeköttetése a következő Keszthely Önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanokat érint:
479, 461, 450/1 (Lovassy u.), 388 (Rákóczi út), 674 (Arany J. utca)
A piacon megvalósuló parkoló a 638. hrsz.- ú ingatlan területén van, melynek tulajdonosa 
az Önkormányzat.

C/2 Közmű munkarész

Előzmények:
A tervezési terület a város központi részén helyezkedik el, a Bem J. – Arany J. – Unterberger 
utcák között. 
Alapközművekkel beépített, a határoló utcákon elosztóvezetékek – gyűjtők épültek.
A meglévő állapotot a mellékelt helyszínrajz tartalmazza /víz-‚ gázelosztó vezeték, szennyvíz- és 
csapadékcsatorna,  közvilágítási,  erőátviteli,  távközlési  földkábelek  és  ezek  csatlakozásai 
üzemelnek/.
A  terepfelszín  keleti  irányba  lejtős,  határainak  magassága  111  –  121  m  Balti  feletti  szinten 
/átlagosan  5  % közelében/  van,  az  utak  és  járdák  aszfalttal  és  előregyártott  beton  térkővel 
burkoltak.  Vízelvezetés nyílt árokkal és zárt csatornával megoldott.
Részletes geodéziai felmérés készült, felvétel: Geo Balaton Bt. Keszthely. 

Várható talajrétegződés: a vékony fedőréteg alatt iszapos homok, homokos iszap, iszap, közepes 
agyag található. A talajvíz a munkákat nem akadályozza, de rétegvizekre számítani kell. /Enyhén 
nyomás alatti, DK-i áramlással./ 

Az  átépítés,  felújítás  során  a  meglévő  elosztó  és  csatlakozó  vízvezeték  /kiváltás, újjáépítés, 
védelembe  helyezés/,  továbbá  a  szennyvízcsatorna /csak  tisztítóakna  fedlapok  és 
aknatartozékok  átépítése,  szintbehelyezése/,  csapadékcsatorna és  vízelvezetés  /szintén  a 
meglévő állapot megtartása a feltétlenül szükséges át- és továbbépítéssel, új víznyelők, olaj- és 
iszapfogó  beépítésével/,  földgázellátás -  /terv:  KÖGÁZ  Zrt./,  elektromos  földkábelek, 
közvilágítás   /terv:  E.ON  DÉDÁSZ  Zrt./,  távközlési létesítmények  /terv:  T.COM  Nyrt. 
Soproni MSZI./  kiváltása, védelembe helyezése, átépítése szükséges. 

A  tervezés  során  felhasználtuk  az  egyesített  közműtérképet,  továbbá  Üzemeltetők  szakági 
megvalósulási  helyszínrajzait.  A  vonatkozó  előírások  szerint  a  szakhatóságokkal, 
közműtulajdonosokkal egyeztettünk, a rendezési tervet figyelembe vettük.

Meglévő közművek, kapcsolatok, kiváltások:
Vízellátás:  /munkavégzés csak II. építési ütemben történik/.
Meglévő ágvezetékek: a Bem J. utcáról leágazva NÁ 50 mm-es ac. nyomócső üzemel, melyet a 
DRV Zrt.  /D 63 PE P10 csőből/ újjáépített. A mérőhelyek a bejárat közelében lévő aknában 
helyezkednek el, de méretlen /közvezeték/ szakasz is van. Az Arany János utcai NÁ 150 mm-es 
ac. csőről NÁ 100 mm-es KM PVC cső épült, változó keresztmetszetű és anyagú leágazásokkal, 
részben  bizonytalan  nyomvonalakon.  Ezek  feltárása,  állapotvizsgálata  javasolt.  /A szolgáltató 
DRV Zrt. víz üzemvezetőségének munkatársaival közösen elvégzendő feladat./ 
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A fő elosztóvezeték viszonylag jó állapotú, a hálózati nyomásviszonyok kedvezőek /közel 4 bar/. 
A kisebb keresztmetszetű,  főként  a  horganyzott  acél  csatlakozó nyomócsövek  újjáépítése  PE 
csőből javasolt. Épülettől védőtávolságon belül túlnyúlóan védőcsőbe kell helyezni. 
A vízmérő aknák /vb. fedlap bontása, újjáépítés, szintbehelyezése/, helyenként fedlapcsere - II. 
építési ütemben - indokolt.
Előzetes  kézi  feltárás  szükséges üzemeltetői  szakfelügyelettel,  megvalósulási  terv  hiánya 
miatt.  A kiváltást – átépítést a II. ütemű burkolatépítések előtt kell elvégezni. A munkákat a DRV 
Zrt. Keszthelyi Üzemvezetőségén kell megrendelni. 
A  vezetékkiváltás  elektromos  erőátviteli,  közvilágítási,  távközlési  földkábeleket,  alépítményt, 
gázelosztó  vezetéket,  szennyvíz  és  csapadékcsatornát,  bekötéseket  keresztez  és  közelít  meg. 
Védőtávolság: min. 30/20 cm, kisebb távolságra védőcső szükséges - 1 m túlnyújtással. 
Általános építési előírások:
Az elosztóvezeték védőtávolsága épülettől  3,0 m, bekötő vezetéknél  min.  1,0 m, fától  2,0 m, 
ennél kisebb távolságra fokozott biztonság ill. védőszerkezet, megfelelő védőcső előírt. 
Egyéb védőtávolságok párhuzamos vonalvezetés  mellett:  gravitációs  csatornától  1,5  m /1,0/, 
gázvezetéktől 1,0 m /0,7 m/, földkábelektől 0,5 m. A vezetékcső szilárdsági megfelelősége min. 
1,2 m földtakarás és előírt tömörítés mellett járműterhelésnél is gyárilag garantált.
Iránytörések:  A  PE nyomócső kis  iránytörést  megenged  /20  –  50  D,  építési  hőmérséklettől 
függően/, a vízszintes és magassági változások nagy része idomok nélkül is kialakíthatók.
Vezetékfektetés: 
A folyamatos  és  egyenletes  felfekvés  biztosítására  kiegyenlítő  ágyazó réteget  kell  beépíteni  – 
lehetőleg homok vagy szemcsés talaj /D max. 12 mm/. Tömörsége MSZ 14045/11-70 szerint 
min.  Tr.  gamma  85,  padkában  90,  burkolat  alatt  95  %  legyen.  A  vezeték  mellett  különös 
gondossággal kell végezni, a cső elmozdulása nélkül.
Üzembe állítás:
Az árok teljes  betemetése előtt  nyomáspróbát és  vizsgálatot  kell  végezni,  az árokszakaszon a 
csőkötések maradjanak szabadon, a tömörített feltöltés az ágyazati réteg fölött legalább 90 cm 
vastag legyen. Vizsgálati nyomás 1,5 . Pü + 1 bar, időtartama 12 + 2 óra. Sikeres nyomáspróba 
után a vezetéket fertőtleníteni kell és ÁNTSZ vizsgálat után üzembe állítani.
A  vezeték  csőtetőszintje  felett  50  cm-re  nyomvonaljelző  fóliát  kell  elhelyezni.  Legvégül  a 
munkaárok az eredeti állapottal közel egyenértékűen helyreállítandó.
Közműbemérés /megvalósulási terv/ és nyomáspróba előtt eltakarásra nem kerülhet sor.
Ivóvíz és szennyvízcsatorna keresztezésénél minden esetben be kell tartani a 123/1997.(VII.18.) 
Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló létesítmények 
védelméről előírásait.

Szennyvízelvezetés:  
Befogadó a városi csatorna Arany J. utcai NÁ 300 mm-es ac. csőből épült gravitációs gyűjtője. A 
piac  területén  D  200  mm-es  betoncső  csatorna  létesült,  NÁ  150  mm-es  KG  PVC 
csatlakozásokkal.
Állapota, keresztmetszete megfelelő, az átépítés, felújítás miatt kiváltás, újjáépítés nem indokolt, 
de a burkolatba eső csatornafedlapok szintbeállítása, helyenként cseréje szükséges. /Javasolt az 
aknák vízzárósági vizsgálata is, helyenként az utólagos bekötések csatlakozó csövei az aknatérbe 
túlnyúlnak, a fali átvezetések javítása (tömítés, vakolat) indokolt./ 
Fedlap  és  keret  MSZ-EN 124  szerint.  Útnál  Φ 60  cm 400  kN-os  D400-as  öntvény  fedlap 
alkalmazandó csillapító betéttel. /Járdaszegélynél 250 kN-os C250, zöldterületen B125./

Csapadékvíz elvezetés:
Zárt  csapadékcsatorna  a  melléklet  szerinti  nyomvonalon  üzemel  D  400  és  300  mm-es 
betoncsőből, ágak, csatlakozások D 300 mm ac., a kisebbek KG PVC csőből létesültek.
Állapota,  keresztmetszete  a  szennyvízcsatornával  egyezően  megfelelő,  de  ahhoz  hasonlóan 
tisztítás, /iszap- és hordalék eltávolítás/ karbantartás, javítás, fedlap/ víznyelők cseréje indokolt.
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A burkolt területek átépítésével a különböző szennyezettségű vizek szétválasztását tervezzük. 
A  meglévő  csapadékcsatorna  fogadja  a  térburkolatról  és  /II.  ütemben/  a  tetőfelületről 
összefogott  esővizeket,  ezek  közvetlenül  bevezethetők  a  hálózatba,  a  20  szgk.-nál  nagyobb 
befogadó képességű parkolóknál iszap- és olajfogón átvezetve kerülhet a befogadóba. 
A bebocsátott vizek minőségének meg kell felelni a 28/2004.(XII.25) KvVM. sz. rendelet
mellékletében foglalt határértékeknek. (1. - kiemelt vízminőségű kategória). Vízminőségi 
követelmény: 204/2001.(X.26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a befogadóba 
bebocsátott csapadékvízben max. 2 mg/l olajszármazék lehet.
Az  új  létesítésű  és  felújítandó  parkolók  esetén,  ahol  a  leválasztás  csak  költségesen,  új 
csatornaszakasz építésével  lenne megvalósítható  a  meglévő és  új  víznyelő  aknákba PURECO 
ENVIA CRC/CRC+ vagy ezzel egyenértékű telepíthető hordalék és könnyűfolyadék leválasztók 
beépítését javasoljuk.  /Névleges teljesítmény: 5 – 7 l/s/db./
Az északi /Unterberger utcával határos/ parkoló esetén HAURATON AQUAFIX SKGBP 020 
AA  olaj-,  iszapfogó  beépítését  tervezzük.  Teljesítménye  20  l/s,  maximális  átfolyás  100  l/s. 
Csatlakozó cső: NÁ 300 mm. Befoglaló mérete: D 1250 mm,  L = 5825 mm.  Iszapfogó tér:  2,3 
m3.  Leválasztó tér: 2,08 m3.   Súly: 1,394 t.  Túlterhelés esetére megkerülő ággal ellátott.
/Alkalmazását az teszi lehetővé, hogy a felületeken jelentkező szennyeződés nagy részét az esővíz 
első szakasza lemossa. Ha a csapadékvíz mennyisége a mértékadó érték 1/3-át meghaladja, akkor 
az iszapfogó térben megemelkedik a vízszint az olajfogó térbe vezető nyílás méretezése miatt, 
addig gyűlik a víz,  míg el nem éri a záportúlfolyó nyílását.  A fölös mennyiség az olajfogó tér 
megkerülésével  jut  a  záportúlfolyó  csővezetéken  át  a  kifolyónyílásba.  A  záportúlfolyó 
üzemeltetésével egy időben a koaleszcencia-szűrő is folyamatosan működik./
A műtárgyat  legalább havonta,  ill.  nagyobb esők után ellenőrizni  szükséges /úszó működése, 
olajréteg vastagsága, feliszapolódás szintje/. 
Talaj- /rétegvíz előfordulása miatt a melléklet szerint felúszás ellen le kell horgonyozni.

A burkolat vízelvezetését új és meglévő víznyelők biztosítják, továbbá a tetőfelületek 
ejtőcsöveinek zárt bekötéseit – II. építési ütemben - tervezzük. /Víznyelőkre, vagy csőszelvényre 
utólag akna telepítésével kapcsolódnak./  A használaton kívülivé váló víznyelők átépítendők, a 
terep/burkolat alatt vb. fedlapot kapnak.  

Mértékadó csapadékvíz mennyiségek a keletkezés helye és az elvezetés módja szerint:
Parkoló és kapcsolódó területek: 44 és 36 l/s.  Térburkolat és tetőfelületek:  58 l/s. /II. ütem/. 
A csapadékcsatorna a vízmennyiséget tudja fogadni.

A veszélyes hulladékokról szóló 102/1996.(VII.12.) Korm. rendelet előírásai betartandók.
Közművezetékektől 2 – 2 m védőtávolságon belül csak kézi földmunka végezhető. 
A földben lévő vezeték helyzetéről üzemeltetői szakfelügyelettel, vagy kutatóárokkal is meg kell 
bizonyosodni.  Építés  során betartandók a  Pannonplast-Pannonpipe  Alkalmazási  Kézikönyv  a 
PVC csövek  és  idomok  c.  és  a  CSMV MF 1/86  KGPVC csövekből  és  idomokból  készülő 
csatornarendszer c. kiadvány előírásai. 

Csatornaépítési munkák:
Figyelembe kell  venni  a  szolgáltatók  gravitációs  víz-  /szennyvízelvezető  rendszerek  építésére 
vonatkozó követelményrendszerét, ezekből néhányat kiemelünk:

- A gerincvezeték minimális átmérője: NA 300 (200) mm. Lejtés min. 5 (3) ‰.
- Bekötés  elsősorban  tisztítóaknára  történjen  /elfogadható  -  állapotvizsgálattal,  szükség 

szerint újjáépítve - meglévő víznyelőaknára is/.
- 100  (80)  cm  belső  átmérőjű  betonakna  építendő:  vízszintes,  magassági  iránytörés, 

összetorkolás helyén. Az akna építéséhez használt beton(elem) (szennyvízcsatorna esetén 
szulfátálló), vízzáró legyen.

- A csatornát a szelvényhez igazodva /körszelvény fél magasságáig/ folyókaszerűen kell az 
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aknán átvezetni, aknafaltól 3-5 %-os lejtésű padkával. 
       Bekötő csatorna az akna belső falfelületéből nem állhat ki. 
- Aknára kötés esetén a bekötés alá a padkába folyókát kell kialakítani. A lejutást biztosítani 

kell /aknahágcsó vagy létra műanyagból v. műa. bevonattal védve - hossza 250-330 mm 
között, elhelyezése: nyílástól, padkától max. 50 cm-re/.  

- A gépi csatornatisztítás feltételeit biztosítani kell.
Vezeték alatt,  csőzáradék fölött  min. 10 cm homokágyazat készítendő – D max.  12 mm. Az 
ágyazat egyenletességére és előírás szerinti tömörítésére külön figyelmet kell fordítani.
A csatorna vízzáróságát víztartási próbával kell igazolni – MSZ 10.311-81 szerint, szükség esetén 
javítani.  A geodéziai bemérés /megvalósulás/ és vízzárósági vizsgálat előtt az eltakarásra nem 
kerülhet sor.
Utólagos,  káros  talajmozgások  elkerülése  végett  a  tömörítést  igen  gondosan,  szimmetrikusan, 
rétegesen kell végezni, a cső környezetében 30 cm-ig  Tr. gamma 85, felette 90 – 95 %-ra.
A csatornának szilárdsági szempontból meg kell felelni az MI-10-167-4:1978 előírásainak.
Közművek  megközelítésénél  –  védőövezeten  belül  –  kézi  földmunka,  feltárás  szükséges, 
üzemeltetői szakfelügyelettel.
Földmunka:
MSZ 15105  és  MSZ 04.802/1  szerint  kell  végezni.  Az  alsó  15  –  20  cm-es  réteget  javasolt 
közvetlen a csőfektetés ill.  alapozási munkák előtt  kiemelni.  Megtámasztás nélküli  földmunkát 
alávágást, alákotrást kerülni kell. 
Keresztezésnél, nehezen hozzáférhető helyen szemcsés visszatöltés szükséges.
A földmunkát a külvizektől meg kell védeni, szakszerű víztelenítésről gondoskodni kell.
Elázott, alapozásra alkalmatlan talajra az építés tilos!  Csatornaépítésnél gondos tömörítés, fejlyuk 
készítés, beágyazás, gumigyűrű elhelyezés, összehúzás szükséges.
Földvisszatöltés: MI 10-167 sz.
Csőzáradék + 30 cm-ig lehetőleg „J” tömörítési osztályú talajt kell alkalmazni és min. Tr gamma 
85 %-ra  tömöríteni. /MSZ 14043/3 és MSZ 18293/. Több ütemben készítendő, először záradék 
+ 0,5   -  1  m,  majd  kb.  20  cm-es  rétegekben.  Felső  50  cm tömörségi  értékeit  MSZ 15103 
tartalmazza. Vezetékzónában nagy teljesítményű és súlyú tömörítőgép nem alkalmazható.
A visszatölthető talaj  és a tömörségi vizsgálat milyenségét,  mennyiségét,  megengedett szórását 
MSZ 04.802/1 és MSZ 15105 szabályozza. 
A kivitelezés folyamán folyamatosan szükség van – különösen az eltakarásra kerülő  -építmények 
ellenőrzésére,  mérésére,  szemrevételezésére,  vizsgálatokra /mintavétel,  laborvizsgálat,  minőségi 
bizonylat, geodéziai mérés, megvalósult állapot rögzítése/.

Munkavédelem:
Az  építési  munkával  kapcsolatosan  a  kivitelezőnek  technológiai  utasítást  kell  kiadni  a 
munkavédelmi követelmények figyelembevételével.
Főbb veszélyforrások:
- Kedvezőtlen időjárás hatása – védelem: megfelelő ruházat, védőital.
- Elcsúszás,  elesés  veszélye  -  védelem:  megengedett  terhelés,  akadálymentes,  rendezett 

munkaterület és szállítási útvonal.
- Szerelés munkaárokban, le- és beeső tárgyak – védelem: védősisak, emelőkötél és eszközök 

rendszeres ellenőrzése. Védőkorlát, biztonságos létra alkalmazása.
- Földbeomlás, betemetés veszélye: biztonságos dúcolat és ellenőrzése.
- Kézsérülések: bőr védőkesztyű
- Munkaterület elkorlátozás
- Tűz-  és  robbanás  veszélye:  tűzoltókészülék  helyszínen  tartása,  technológiai  fegyelem, 

üzemanyag tárolásra és robbanómotoros gépekre vonatkozó előírások betartása  
A napi munkák befejeztével a szerszámokat, felszereléseket meg kell tisztítani és biztonságosan 
tárolni. A munkaterületet tisztán, rendezetten kell hátrahagyni.
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Környezetvédelem:
- A  tervezett  munkáknak,  létesítményeknek  káros  környezeti  hatása  nincs.  A  megbontott 

munkaterület lehetőség szerint mielőbbi, eredeti állapottal egyenértékű helyreállítással készül.
- Az építést a jármű- és gyalogosforgalom lehető legkisebb akadályozásával kell végrehajtani. A 

káros  környezeti  hatások  ellen  jelentős  védelmet  nyújthat  a  fokozott  gondosságú 
építésszervezés.

- Kiszoruló földet, építési törmeléket, idegen anyagot kijelölt lerakóhelyre kell szállítani.
- Külön  figyelmet  kell  fordítani  az  esetleges  építés  közbeni  csapadékvíz  elvezetésre, 

víztelenítésre  /szennyezett,  hordalékos  vizet  a  csapadékcsatornába,  árokba  vezetni  tilos, 
aknafedlapok, műtárgyak elfedése ideiglenesen sem engedhető meg/.

- Káros, talajszennyezést a szakszerű, előírás szerinti munkavégzés nem jelent.

Veszélyes hulladékok
- csőelőkésztési munkálatoknál: 

Csőtisztításra  használt  folyadékok  maradékai  és  göngyölegei,  festékek  maradékai  és 
göngyölegei, a festékes rongy valamint hígítók maradékai és göngyölegei

- szigetelési munkálatoknál:  Alapozó maradékai és göngyölegei.
A veszélyes hulladékok keletkezését és azok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet a 
102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet határozza meg.

Zajvédelem:
Az építési helyeken gondoskodni kell arról, hogy az építési tevékenység során a munkahely 
környezetében a 8/2002. (II: 22.) KöM-EüM együttes rendeletben (a zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról) előírt zajszintet ne lépjék túl.

Egyéb közműkiváltások:
Az alábbi közműkiváltások, vezetékek védelembe helyezésének munkáit az illetékes szolgáltató, 
közműüzemeltető végzi illetve tervezteti. 

Földgázellátás:
Középnyomású elosztó ágvezeték üzemel az Arany J. és Unterberger utcán D 63 mm-es PE 
nyomócsőből. Hálózati nyomás: 3 bar. A vezeték védőtávolsága 4,0 m.
Emelt kisnyomású a Bem J. utcai /D 110 mm/. 
Kiváltás, átépítés nem szükséges – keresztmetszetek ill. a vezeték állapota kielégítő. 
Szolgáltató: E.ON KÖGÁZ Zrt. Nagykanizsai Régió  8900 Nagykanizsa, Király u. 1.

Távközlés: Magyar Telekom Nyrt. Üzemeltetési és fenntartási ig. Hálózat és berendezéstechnikai 
O.  9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.  /9401 Sopron, Pf.: 9./

Elektromos energia, közvilágítás: E.ON DÉDÁSZ Zrt. Nagykanizsai Régióközpont
Hálózati Szolgáltató Kft.  8360 Keszthely, Georgikon u. 24.

Meglévő közlekedési rendszer:
Az utak önkormányzati kezelésűek, a piactér és a határoló utcák egyirányú forgalmúak, jellemző a 
személygépkocsik parkolása is.  Buszmegálló: Bem utcai bejáratnál létesült.
Jellemző forgalmi adatok:  Bem J. u. ~150 EJ/ó, az átépítés után: ~350, hasonló a többi utca 
esetén is.  A Fő tér átépítésével a peremrészeken a forgalom, parkolás növekedése várható.
Úttervező:  PRO URBE Kft. – Szálka Miklós./

Közterületi munkavégzés, egyéb előírások:
Az építési  munkáknál  a  technológiai  előírások betartása mellett  külön gondot  kell  fordítani  a 
megfelelő munkahelyi rendre és a balesetmentes közlekedésre.
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Az út és járda forgalma csak a legszükségesebb mértékben zavarható ill. korlátozható. 
A munkahelyet el kell  zárni a forgalomtól,  ép, jó állapotú korlátokkal körülvenni /piros-fehér 
sávozású deszka, stb./ éjjel szükség szerint kivilágítani.
A munkavégzés során betartandók a 64/1980./XII.29./ MT. számú és 18/1984.III.31./ MT. sz. 
rendelet előírásai. 
A kivitelezést a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelkezések és az óvórendszabályokban 
foglalt utasítások megtartása és azokban előírt biztonsági intézkedések foganatosítása mellett úgy 
kell végrehajtani, hogy a közút forgalmát és a közúton közlekedők élet- és vagyonbiztonságát ne 
veszélyeztesse.
A közútkezelő részére be kell jelenteni az építés kezdési és befejezési idejét, a felelős építésvezető 
nevét, címét. Csak hozzájárulása birtokában végezhető munka.

Egyéb érvényes rendeletek, szabványok:
     Többször módosított 1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról
232/1996.(VII.25.) Korm. r.  a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól. /Mód.:  179/1999.

(XII.10.) Korm. r./
123/1997.(VII.18.) Korm. r. a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről. /Mód.: 218/1999.(XII.28. Korm. r.
120/1999.(VIII.6.)  Korm.  r.  a  vizek  és  a  közcélú  vizilétesítmények  fenntartásáról 

/Mód.190/2001.(X.18.) Korm. r. 
96/2002.(V.5.) Korm. r. a zaj-és rezgésvédelemről szóló 12/1983.(V.12.) MT r. módosításáról
274/2002.(XII.21.)  és 271/2003.(XII.24.)  Korm.r.  a 203/2001.(X.26.)  Korm. r.  módosításáról. 

/Felszíni vizek minőségvédelme/
219 és 220/2004.(VII.21.) Korm. r. / Felszíni és felszín alatti víz, vízminőség véd./
367 és 368/2004.XII.26.) Korm. r. /Előzők módosítása/
25/2003.(XII.30.)  KvVM.  r.  a  használt  és  szennyvizek  kibocsátási  határértékeiről  és 

9/2002.II.22.) KöM-KöViM egy. r. módosításáról
28/2004.(XII.25.) KvVM r. /Vízszennyező anyagok kibocsátási határértékek/
ÚT 2-1.202 Aszfalt burkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
ÚT 2-1.503 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése
ÚT 2-3.102 Fagyvédelmi követelmények
ÚT 2-1.222 Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai
ÚT 2-3.201 Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények.
ÚT 2-3.204 Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények.
ÚT 2-3.208 Útépítési beton burkolatalapok tervezési előírásai.
ÚT 2-3.301 Útépítési aszfaltkeverékek és útpályaszerkezeti aszfaltrétegek.
ÚT 2-3.701 Útburkolatok hézagkitöltő anyagai
MSZ 11318-76 Közúti munkahelyek elkorlátozása, útlezárás, forgalomterelés
MSZ 15105-65 Építőipari földmunka
MSZ 04905-83 Beton- és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei
                          Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai követelményei
MSZ 11318-76 Közúti munkahelyek elkorlátozása, útlezárás, forgalomterelés.
4/1981./III.11./ KPM-IPM sz. együttes r. a nyomvonal jellegű építmények megközelítéséről és 

keresztezéséről, módosítja a 3/1983/VI. 30./ KPM-IPM    sz. egy. rendelet
1993. XCIII. munkavédelmi tv. és a módosítás az 1997. évi CII. Tv. 
2/1981.(II.7.)   EüM r. a munkahelyek ált. követelményeiről.
2/1998.(I.26.) MüM. R. a munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 
                       jelzésekről.
46 – 47/1999.(VIII.4.) GM rendelet – Építőipari kivitelezés, Emelőgép biztonsági szabályzata
19/1995.(XII.7.) KHVM r. Vízügyi Biztonsági Szabályzat
ÚT –2.1.119.1998. Útügyi műszaki előírás
MSZ 18151/2-1983. Imissziós zajhatárértékek
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102/1996.(II.9.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékról
valamint az OTÉK előírásai.  
A közterület az eredeti állapottal egyenértékűen helyreállítandó.
Az út burkolata – szükség esetén - lehető legkisebb területen, csak felfűrészeléssel bontható meg. 
Helyreállítása: olyan módon történjen, hogy az át- ill. újjáépítésekkel egyenlő teherbírású legyen. 
Az  útalap  a  munkaároknál  20  cm-el  szélesebb  legyen  /átfedés/  -  ideiglenes  soványbeton 
kopóréteg + fólia – szilárdulásig, majd visszabontás után készül a végleges aszfalt burkolat.  Alap: 
20 cm soványbeton, - 20 cm homokos kavicságy. 
Végleges burkolat útterv szerint.  Külön figyelem fordítandó a gondos, szakszerű tömörítésre! 

C/3 Építészeti műszaki leírás

2009  szeptemberében  építési  engedélyezési  terveket  készítettünk  a  jelenlegi  piac  átépítésére2009  szeptemberében  építési  engedélyezési  terveket  készítettünk  a  jelenlegi  piac  átépítésére  
vonatkozóan. A terv a térfelszín átalakítását tartalmazta, benne többek között a jelen kivitelezésivonatkozóan. A terv a térfelszín átalakítását tartalmazta, benne többek között a jelen kivitelezési  
tervben szereplő parkolóépítéssel és növényzet átalakítással, mely ebben az építési fázisban a 638tervben szereplő parkolóépítéssel és növényzet átalakítással, mely ebben az építési fázisban a 638  
telek keleti  és déli  területén valósul  meg.  A kialakításra  kerülő parkoló a  Fő tér átalakításávaltelek keleti  és déli  területén valósul  meg.  A kialakításra  kerülő parkoló a  Fő tér átalakításával  
szoros összefüggésben készül el.szoros összefüggésben készül el.

A  komplett  kivitelezési  terv  és  a  hozzá  tartozó  tételes  költségvetési  kiírás,  valamint  aA  komplett  kivitelezési  terv  és  a  hozzá  tartozó  tételes  költségvetési  kiírás,  valamint  a  
tényleges  megvalósítás  kizárólag  a  638-as  helyrajzi  számú telek határain  belüli  terület  említetttényleges  megvalósítás  kizárólag  a  638-as  helyrajzi  számú telek határain  belüli  terület  említett  
részére vonatkozik. Terveinken ezt a területet vastag szaggatott vonallal körbekerítve ábrázoltuk.részére vonatkozik. Terveinken ezt a területet vastag szaggatott vonallal körbekerítve ábrázoltuk.  
A  jelölt  területen  kívüli  elemek  kivitelezése  egyéb  (nem  a  jelen  pályázati)  keretből  leszA  jelölt  területen  kívüli  elemek  kivitelezése  egyéb  (nem  a  jelen  pályázati)  keretből  lesz  
finanszírozható.finanszírozható.

A térszín átalakításának ismertetése:A térszín átalakításának ismertetése:

Az  alkalmazott  burkolatok  a  rajtuk  megjelenő  forgalmi  terhelésre  méretezett 
rétegfelépítéssel  készülnek  a  tervek  szerinti  kiírással.  A  gépkocsi  közlekedés  felületein  aszfalt 
burkolatot terveztünk: a meglévő részeken nagyrészt megmaradó formában, a szükséges helyeken 
új  koptatóréteggel,  az  újonnan burkolt  részeken pedig  teljes  rétegfelépítéssel.  A térszín  egyes 
felületein a terven jelölt  helyeken előregyártott beton térkő burkolat készül.  A szegélyek típus 
előregyártott beton szegélyek.

A szaktervezői -kertépítészeti, közlekedési, közmű-mélyépítési, épületelektromos és gyengeáramú- műszaki  
elvek és megoldások a szakági tervfejezetekben találhatók.

Az átadott tervektől való eltérés esetén az eltérő megoldásért a tervező felelőssége megszűnik, 
helyette az eltérést kezdeményező és engedélyező egyetemlegesen felel. A tervező szavatossága a 
tervszolgáltatástól  számított  3  évig,  abban  az  esetben  áll  fenn,  ha  a  kivitel  a  terveknek,  a 
létesítmények  használata  a  rendeltetésnek  megfelelő.  Amennyiben  a  tervezett  mű  a 
tervszolgáltatást követő 3 éven belül nem valósul meg, a tervezői szavatosság fennmaradásához, a 
tervek korszerűségi felülvizsgálatát, a tervezővel el kell végeztetni.

Mivel a térburkolat kivitelezése során a terepet érintő földmunkák tervezett mélysége a 0,5 m-t 
nem haladja meg, előzetes régészeti feltárás nem szükséges. Amennyiben azonban a közművesítés 
földmunkái során régészeti lelet kerül felszínre, vagy annak gyanúja merül fel, az adott területen 
végzett munkát azonnal fel kell függeszteni és további intézkedésre az építtetőt értesíteni kell. 

A beépítésre kerülő anyagokat, azok mennyiségét és minőségét a költségvetési kiírás tartalmazza. 
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Az itt megjelölt anyagokat, amennyiben ezek konkrét gyártmányok, termékek, a megvalósításra 
jogot  nyert  kivitelező  más  termékkel  is  helyettesítheti,  ha  ennek  műszaki  tulajdonságai, 
teljesítménye,  esztétikai  jellemzői  a  megadottal  egyezőek.  Az  eltéréshez  az  építtető  előzetes 
hozzájárulását dokumentált módon be kell szerezni. Ahol a kiírás konkrét gyártmányt nem jelöl 
meg, ott a kivitelező által ajánlott  választékból az építtető és tervező választja ki a beépíthető 
terméket.
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MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Jelen  dokumentáció  mellékletét  képezi  a  műszaki  dokumentáció  az  alábbiak  szerinti 
részletezésben:

a 8360 Keszthely, Fő tér, hrsz. 714/2 és 715 kivitelezési tervéhez

6.1.1.1.1.1.1.1 Irományok

borító
1.1 címlap
1.2 aláírólap
1.3 tartalomjegyzék
1.4 építészeti műszaki leírás
1.5 tételes, árazatlan költségvetési kiírás

különálló tervdokumentációkban:különálló tervdokumentációkban:
kertépítészeti tervfejezet
közlekedési tervfejezet
közmű-mélyépítő tervfejezet
statikai tervfejezet
épületgépészeti tervfejezet
díszvilágítási tervfejezet
erősáramú tervfejezet
gyengeáramú tervfejezetek (telefon és térfigyelő rendszer)
vízgépészeti tervfejezet
öntözőrendszer tervfejezet

6.1.1.1.1.1.1.2 Tervrajzok

HSz-1 átnézeti helyszínrajz m=1:500

Térszín átnézeti tervei:

É-Á-1 térszín burkolási alaprajza m=1:200
É-Á-2 térszín kótázott alaprajza és burkolatok terhelés szerinti specifikációja m=1:200
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É-Á-3 A-A metszet m=1:200
É-Á-4 B-B metszet m=1:200
É-Á-5 C-C metszet m=1:200
É-Á-6 D-D metszet m=1:200

Részlettervek:

I. térrész (Kossuth utca nyugati oldali térrész) tervei:
É-I-1 alaprajz m=1:100
É-I-2 részletek m=1:20
É-I-3 kő konszignáció m=1:50

II. térrész (Otp és Templom közötti térrész) tervei:
É-II-1 alaprajz m=1:100
É-II-2 részletek m=1:20
É-II-3 kő konszignáció m=1:50

III. térrész (Városháza és Színház előtti térrész) tervei:
É-III-1 alaprajz m=1:100
É-III-2 részletek m=1:20
É-III-3 kő konszignáció m=1:50

IV. térrész (Átrium üzletház előtti térrész) tervei:
É-IV-1 alaprajz m=1:100
É-IV-2 részletek m=1:20
É-IV-3 kő konszignáció m=1:50

V. térrész (Gimnázium körüli térrész) tervei:
É-V-1 alaprajz m=1:100
É-V-2 kő konszignáció m=1:50

Várfal rekonstrukció és támfalak tervei:
V-1 keleti falszakasz alaprajza és nézete m=1:100
V-2 déli falszakasz alaprajza és nézete m=1:100

Térfal építmény tervei:
T-1 alaprajz m=1:50
T-2 alul- és felülnézet m=1:50
T-3 1-1 hosszmetszet m=1:50
T-4 2-2 keresztmetszet, keleti és nyugati homlokzat m=1:50
T-5 északi homlokzat m=1:50
T-6 déli homlokzat m=1:50
T-7 részlet 1. m=1:20
T-8 részlet 2. m=1:5
T-9 kő konszignáció m=1:50
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Kútház épület tervei:
K-1 alaprajzok m=1:50
K-2 1-1 metszetek és diafragma terve m=1:50 és m=1:10
K-3 2-2 részmetszet m=1:10
K-4 homlokzat m=1:50
K-5 tetőszerkezet terve m=1:50
K-6 részletek m=1:5
K-7 kő konszignáció m=1:50

Szökőkút, rendház lejárat és karácsonyfa kehely tervei:
Szk-1 alagsori alaprajz m=1:50
Szk-2 felülnézet m=1:50
Szk-3 1-1 metszet m=1:20
Szk-4 2-2 és 3-3 metszet m=1:20
Szk-5 4-4 metszet m=1:20
Szk-6 5-5 és 6-6 metszet m=1:20
Szk-7 7-7 és 8-8 metszet m=1:20
Szk-8 keleti és déli homlokzat m=1:50
Szk-9 nyugati és északi homlokzat m=1:50
Szk-10 kő konszignáció m=1:50
Szk-11 lakatos konszignáció m=1:50

Pelso kávéház alagsori bővítésének tervei:
P-1 alagsori alaprajz m=1:50
P-2 földszinti alaprajz m=1:50
P-3 1-1 metszet m=1:50
P-4 2-2 metszet m=1:50
P-5 3-3 metszet m=1:50
P-6 nyugat homlokzat m=1:50
P-7 északi homlokzat m=1:50
P-8 keleti homlokzat m=1:50
P-9 dél homlokzat m=1:50
P-10 lakatos konszignáció m=1:50

Szentháromság szobor és környezetének tervei:
Sz-1 alaprajz m=1:50
Sz-2 1-1 metszet m=1:50
Sz-3 északi homlokzat m=1:50
Sz-4 keleti homlokzat m=1:50
Sz-5 déli homlokzat m=1:50
Sz-6 nyugati homlokzat m=1:50

Festetics szobor alépítménye átépítésének tervei:
F-1 alaprajz m=1:50
F-2 1-1 metszet m=1:50
F-3 homlokzatok m=1:50



Lackfi lovasszobor alépítménye átépítésének tervei:
L-1 felülnézet, metszet és oldalnézetek m=1:50

Utcabútor konszignáció: m=1:50

T A R T A L O M J E G Y Z É K

a 8360 Keszthely, hrsz. 638 telken megvalósuló parkoló építés
kivitelezési tervéhez

különálló tervdokumentációkban:különálló tervdokumentációkban:
kertépítészeti tervfejezet
közlekedési tervfejezet
közmű-mélyépítő tervfejezet
épületelektromos tervfejezet
gyengeáramú tervfejezet 1. - térfigyelő rendszer
gyengeáramú tervfejezet 2. - parkoló beléptető rendszer

6.1.1.1.1.1.1.3 Tervrajzok

HSz-1 átnézeti helyszínrajz m=1:500
É-1 térszín alaprajza m=1:200

a Keszthely, Fő tér 715. hrsz. alatti Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom tornya 
felújításának 

é p í t é s i  k i v i t e l e z é s i  t e r v é h e z

Címlap
Tartalomjegyzék
Építész műszaki leírás

Tervek 

H-1  helyszínrajz m 1:500
É-1  meglévő alaprajzok és metszet m 1:100
É-2  meglévő homlokzatok m 1:100
É-3  földszint módosított alaprajza m 1:50
É-4  I. szint módosított alaprajza m 1:50
É-5  A-A metszet m 1:50
É-6  új homlokzatok m 1:100
É-7  ácstervek (4 lap) m 1:50
É-8  lépcsőtervek (2 lap) m 1:20
É-9  asztalos konszignáció (4 lap) m 1:50
É-10  műkő konszignáció (5 lap) m 1:20
É-11  lakatos konszignáció (2 lap) m 1:20
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