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1. sz. melléklet 
 

Módosított Műszaki leírás 
 
Szolnok Téglagyári úti telephelyen általános és tisztítószer raktárban villamos hálózat, világítótestek 
felújítása 
 
 
Kapcsolók, vezetékek, kötő dobozok, kötő elemek, armatúrák átvizsgálása. 
 
Eredeti világítás bontása: 
 
- Kapcsolók (5 db ) 
- Vezetékek, vezeték védőcső 100 fm 
- Lámpatestek 18 db 
- Kötő dobozok 10 db,  
- kötő elemek elbontása 100 db 
- Egyéb hálózati elemek bontása 20 db 
 
Villamos vezetékek elhelyezése, kábelezés 
 
- Védőcsövezés: 150 fm MÜ III 16-os hajlékony villamos védőcsővel 
- Kábelezés: 300 fm MBCU 3x1,5mm2-es  kábellel 
 
Kapcsolók (KKM), kötő dobozok, kötő elemek szerelése 
 
- kapcsolók szerelése: 6 db süllyesztett kétsarkú billenő kapcsoló 
- kötő dobozok szerelése: 10 db (10x10-es kötődoboz) 
- kötő elemek szerelése: 200 db  wago 1,5 mm2 4-es kötőelem  
 
- LED-es armatúrák szerelése: 18 db LED-es armatúra 2 csöves 
 
 
Funkciópróbák, utólagos beállítások elvégzése  
 
 
Ajánlatkérő kéri Tervdokumentáció benyújtását a tárgyi munkákra.
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Debrecen Olajtelepi út javítása 
 
Telephely címe: 4031 Debrecen Déli sor 3-15 
 
Az Európai Szabványügyi Bizottság CEN/TC 227 Útépítési anyagok műszaki bizottsága a kötőanyagok nélküli és 
a hidraulikus kötőanyagú keverékekre szabványokat dolgozott ki, melyeket a Magyar Szabványügyi Testület is 
átvett és azokat nemzeti szabványként adta ki. 
 
Az európai szabványok a keverékek tulajdonságaira több változatot illetve követelményszintet adnak meg. Ez az 
útügyi műszaki előírás az európai szabványok követelményváltozatai közül csak a magyarországi éghajlati 
feltételeknek és környezeti körülményeknek, valamint a hazai kőzetanyagoknak és egyéb anyagoknak megfelelő 
követelményeket tartalmazza. 
 
Az ÚT 2-1.503 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése és az ÚT 2-3.212 Betonkő burkolatú 
pályaszerkezetek tervezése és építése című útügyi műszaki előírások szerint tervezett pályaszerkezetek kötőanyag 
nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei akkor felelnek meg a tervezési és méretezési feltételeknek, ha a 
jelen műszaki előírás követelményeit kielégítik. 
 
A kötőanyag nélküli és a hidraulikus kötőanyagú keverékek európai szabványsorozata a következő: 
MSZ EN 13 242 Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és 
hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz 
MSZ EN 13 285 Kötőanyag nélküli keverékek. Előírások 
ÚT 2-3.601-3 Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 3. rész: Útalapok 
ÚT 2-3.207 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások 
 
Minimális követelmények: 
A kötőanyaggal nem stabilizált talaj oldalesése az út középvonalától a padkák irányába legalább 4% legyen. 
A védőréteg felső szintjének oldalesése lehetőleg a burkolat oldalesésével legyen azonos. 
Ha a földmű szemcsés talajú felső rétege (védőréteg) az összegyűlő vizeket a burkolat alól kivezeti, akkor a 
földmű felső szemcsés, kötőanyag nélküli rétege, a földmű koronaszintje az alapréteg alsó síkjával azonos 
oldaleséssel alakítható ki, de a felső szemcsés réteg alatti kötött talajt legalább 4% oldaleséssel kell kialakítani. 
A védőréteget a földmű teljes koronaszélességében végig kell építeni. A földmű felső szemcsés rétege vagy 
védőrétege alatti talaj (kötött talaj) felszínét úgy kell kialakítani, hogy a kész pálya burkolt és burkolatlan 
felületeiről függőlegesen szivárgó vizek a szemcsés réteg alatti talajba ne juthassanak be. 
 
Az alaprétegek anyagai a következők lehetnek: 

• Természetes kőanyaghalmazok: az MSZ EN 13 242 szabvány szerint: 

• zúzottkövek: KZ, NZ, Z termékek az ÚT 2-3.601-3 szerint, 

• természetes aprózódású kőzetek (murvák), 

• kavics, homok, homokos kavics (korábbi jelölés szerint, melyet továbbra is megtartunk; K, H, KH) az 
MSZ EN 12 620 (lásd MSZ 4798-1 NAD 5.1. táblázatot) és 

• zúzottkavics, jele: ZK az ÚT 2-3.601-3 szerint. 
 
 
 
Munkafolyamatok, paraméterek: 

• Meglévő föld kitermelése helyszíni terítéssel maximum 4-5 cm vastagságban. Kavicsos, nem teríthető 
kitermelt föld tárolása deponálással. A terítés és deponálás pontos helyét, a munkák megkezdése előtt 
pontosítani kell. 

• Az út hossza 90 méter, szélessége 5 méter 

• 20 cm-es tükör készítés tömörítéssel 

• 20 cm rostaalj terítése, tömörítése 

• 3 cm-es SZK1 terítése, tömörítése (28 m3 SZK1 anyagból)  

• Víz elvezetésére alkalmas padka készítés meglévő kitermelt anyagból. 
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A szükséges anyagokat (rostaalj, SZK1) a MÁV SZK Zrt. biztosítja. 
 

Az őrház mellett a vízvezetéken iránytörés található „elvi” vízvételezési lehetőséggel, továbbá szennyvíz csatorna 
is található a területen.  
Így a tervezett munkák a MÁV Zrt. vízi - közmű hálózatát érintik. 
 
A kivitelezési munka megkezdése előtt 15 nappal szakfelügyeletet kell kérni a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi 
Igazgatóság Debrecen, Területi Ingatlankezelési Főnökségétől (4024 Debrecen, Piac u. 18.).  
A szakfelügyelet megrendelésekor meg kell adni a munkák kezdési időpontját és várható időtartamát, valamint a 
költségviselő nevét, címét és bankszámlaszámát. 
Az esetlegesen feltárt, bármilyen közmű nyomvonal védelméről gondoskodni kell. A MÁV Zrt. létesítményeiben 
esetlegesen okozott károkért a felelősség és a helyreállítás kötelezettsége teljes mértékben a kivitelezőt terheli, és 
ez alól a szakfelügyelet jelenléte sem menti fel.” 
 
Ajánlatkérő kéri Tervdokumentáció benyújtását a tárgyi munkákra. 
 

Térképrészlet. Narancssárgával jelölve az útfelújítás helyszíne 
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MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Pécs, Verseny u. 2. alatti telephely felújítási munkái. 

Csapadékvíz elvezető csatorna felújítása 

Bontási, takarítási munkák: 

45 folyóméter betonvágás. 

Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, acélháló erősítésű kavicsbetonból. Acél folyókarács bontás, 
kerettel, betonvéséssel, földmunkával. 3 köbméter. 

3 köbméter törmelék elszállítás lerakóhelyre, lerakás. 

Építési munkák. 

3 köbméter beton aljzat készítése vasszereléssel, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, 
C20/16 minőséggel kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 20 cm vastagságban. 

26 folyóméter folyóka építése előre gyártott beton elemekből, átjárható szegély készítése, cementhabarcs 
hézagolással, 50 cm szélességben, 25 cm hosszú elemekből, hozzá 1 köbméter kitöltő beton készítése 
folyókaelem mellett C 20/16 minőségben. 

Homlokzati nyílászáró cserék 

Bontási munkák: 

6 db 125x205 cm régi nyílászáró bontás, bontási törmelék elszállítás, belső-külső párkány bontás, kőműves 
javítás külső-belső, festés javítás külső-belső. 

Építési munkák: 

3 db W/m2K 125x205 cm alul NYB+NYB, felül F; 3.3.1 biztonsági üveg+fólia műanyag kültéri nyílászárók, 
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,  (szerelvényezve, finombeállítással), 
4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, fehér, Ug = 1,1, belső műanyag, külső 
műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

3 db W/m2K 125x205 cm alul NYB+NYB, felül F műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású 
ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,  (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás 
profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, fehér, Ug = 1,1, belső műanyag, külső műanyagbevonatos acél új 
ablakpárkány. 

Raktár álmennyezet építése 

Zsaluzás és állványozás 

126 négyzetméter gördülőállvány álmennyezet építéshez  MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv  szerint 3,01-
10,00 m pallószint magasság között 

Vakolás és rabicolás 

126 négyzetméter vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű 
anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel 

Vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol, PVC, alumínium, 
rozsdamentes acél, horganyzott acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra 

Szárazépítés 

64 négyzetméter CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton 
borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (30 vagy 31,3 cm 
bordatávolság) CW 50 tartóvázzal 
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126 négyzetméter látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és 
kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben 

20 darab lámpatest helyének kialakítása és a lámpatestek felszerelése 

2 db 1000 x 2125 mm, 130 mm falvastagsághoz beltéri ajtó, alapozott acél ajtótok elhelyezése befoglalótok 
szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal 

2 db 1000 x 2125 mm RAL 9016 színben beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm 
vastag papír rácsbetétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,6 mm vastag felületkezelt acéllemezből 

Felületképzés 

128 négyzetméter belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel 
(simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 

128 négyzetméter diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új 
vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen 

Szigetelés 

126 négyzetméter födém; álmennyezet hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen expandált 
polisztirolhab lemezzel 

126 négyzetméter mennyezet alsó oldali hőszigetelés, üvegszövetháló erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi 
zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS 
hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon 

Selejtraktár ajtócsere 

Bontási munkák 

15,6 négyzetméter régi, rossz állapotú raktári kétszárnyú ajtó bontás. 

Építési munkák 

2 db 3000x2600 komplett acél ajtó elhelyezése, hőhidas acélajtó, biztonsági zárral, átmenő küszöbbel, hegesztett 
ajtópánttal, rendszerhez tartozó kilinccsel kétszárnyú kivitelben, külső oldali lambériával kétszárnyú hőhidas acél 
ajtó 

15 négyzetméter acélfelület alapozó, közbenső festése és mázolása acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta 
kötőanyagú, oldószeres festékkel 

31,5 négyzetméter külső fafelületek alap- közbenső- és fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószer tartalmú 
festékkel tagolatlan felületen 

Ajánlatkérő kéri Tervdokumentáció benyújtását a tárgyi munkákra. 
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MÁV SZK ZRT Pécs, Verseny u. 4. alatti BGOK épület homlokzati nyílászáró csere 
módosított műszaki leírás 

 
Földszint: 

Bontási és javítási munkák: 

Eredeti paraméterek: 

8 db 260 x 270 cm régi nyílászáró és külső-belső ablakpárkány bontása, bontási törmelék elszállítás, belső-
külső párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

16 db 260 x 270 cm régi nyílászáró és külső-belső ablakpárkány bontása, bontási törmelék elszállítás, belső-
külső párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

4 db 120 x 150 cm régi nyílászáró bontás és külső-belső ablakpárkány, bontási törmelék elszállítás, belső-külső 
párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

13 db 120 x 90 cm régi nyílászáró bontás és külső-belső ablakpárkány, bontási törmelék elszállítás, belső-külső 
párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

4 db 90 x 90 cm régi nyílászáró bontás és külső-belső ablakpárkány, bontási törmelék elszállítás, belső-külső 
párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

Eredeti paraméterek: 

7 db 260 x 190 cm régi nyílászáró és külső-belső ablakpárkány bontás, bontási törmelék elszállítás, belső-
külső párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

6 db 260 x 190 cm régi nyílászáró és külső-belső ablakpárkány bontás, bontási törmelék elszállítás, belső-
külső párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

2 db 2600 x 2500 mm régi nyílászáró bontás, bontási törmelék elszállítás, belső-külső párkány bontás, kőműves 
javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

Építési munkák: 

Acélmerevítésű keret, vastagság min. 70 mm 

Üvegezés kettős hőszigetelő üvegezésű, argongáz töltésű, Low-e bevonatos, 4/16/4: U=1,0W/m2K hő 
átbocsátási tényezőjű. 

MACO vagy ROTO NT biztonsági vasalattal 

Eredeti paraméterek 

8 db W/m2K 260 x 270 cm alul B+B, középen NYB+NYB, felül F+F cm műanyag kültéri nyílászárók, 
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú UG:1.1 és belső 
műanyag, külső műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

 

16 db W/m2K 260 x 270 cm alul B+B, középen NYB+NYB, felül F+F cm műanyag kültéri nyílászárók, 
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, 
finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú UG:1.1 és belső 
műanyag, külső műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

4 db W/m2K 90 x 90 cm NYB, csincsilla üvegezés, műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású 
ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás 
profil, kétszárnyú vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 
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13 db W/m2K 120 x 90 cm NYB műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése 
előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú 
vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

4 db W/m2K 120 x 150 cm NYB műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése 
előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú 
vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

Eredeti paraméterek: 

7 db W/m2K 260 x 190 cm alul NYB+F+NYB, felül F+F+F műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 
fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 
kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső 
műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

6 db W/m2K 260 x 190 cm alul NYB+F+NYB, felül F+F+F műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 
fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 
kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső 
műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

1 db 2600 x 2500 mm F+L+L+F alumínium bejárati ajtók elhelyezése, alumínium lengő ajtó, rendszerhez tartozó 
kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel, átmenő (kefés) küszöbbel, 4.4.1 ragasztott biztonsági üvegezéssel, 
többszárnyú kivitelben 

1 db 2600 x 2500 mm F+NY+NY+F alumínium bejárati ajtók elhelyezése, alumínium nyíló ajtó, rendszerhez 
tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel, átmenő (kefés) küszöbbel, 4.4.1 ragasztott biztonsági 
üvegezéssel, többszárnyú kivitelben 

Első emelet: 

Bontási és javítási munkák: 

42 db 90 x 180 cm régi nyílászáró és külső-belső ablakpárkány bontása, bontási törmelék elszállítás, belső-külső 
párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

6 db 42 x 260 cm régi nyílászáró és külső-belső ablakpárkány bontása, bontási törmelék elszállítás, belső-külső 
párkány bontás, kőműves javítás külső-belső, festés javítás külső-belső 

Építési munkák: 

30 db W/m2K 90 x 180 cm alul NYB, felül B műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak 
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, 
kétszárnyú vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

3 db W/m2K 90 x 180 cm alul NYB, felül B, csincsilla üvegezés műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 
fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 
kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső műanyagbevonatos 
acél új ablakpárkány. 

9 db W/m2K 90 x 180 cm alul NYB, felül B; 3.3.1 biztonsági üvegezés műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 
fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m 
kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső műanyagbevonatos 
acél új ablakpárkány. 

6 db W/m2K 42 x 260 cm alul F, felül NYB műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak 
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, 
kétszárnyú vagy többszárnyú UG 1.1 és belső műanyag, külső műanyagbevonatos acél új ablakpárkány. 

Ajánlatkérő kéri Tervdokumentáció benyújtását a tárgyi munkákra. 


