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A feladathoz kapcsolódó Projekt szerződések

A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projektet
(továbbiakban: a Projekt) a Megbízó az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) KEOP 1.2.0/2.F
Operatív Programja keretében igényelt EU támogatás (71,74 %), központi költségvetési
hozzájárulás (12,66 %) és saját forrás (15,60 %) felhasználásával jelen eljáráson kívül az alábbi
közbeszerzési eljárások lebonyolításával kívánja vállalatba adni és az így megkötött szerződések
alapján megvalósítani:
I.

Közösségi értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárás 2 db építési szerződés
megkötésére a FIDIC piros-könyv (1999.) feltételrendszere, ill. Megbízó tervei alapján
a nagykanizsai agglomeráció 13 csatornahálózattal nem rendelkező településén a
teljes belterületi csatornahálózat és a regionális vezetékek kivitelezésére,
üzempróbáira, valamint szavatossági munkáira terjed ki és magába foglalja a
kivitelezéshez szükséges részletességű tervdokumentáció elkészítését is – két részre
bontva, úm.
a. A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep
fejlesztése projekt – a nagykanizsai Szabadhegy, mint ellátatlan városrész,
valamint a belváros csatornahálózata bővítésének, kapacitásbővítésének és
rekonstrukciójának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a
Megrendelő által készített tervek alapján
b. A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep
fejlesztése projekt - az Észak-nyugati, valamint a Dél-nyugati régió
csatornahálózat bővítésének kivitelezési munkái vállalkozási szerződés
keretében a Megrendelő által készített tervek alapján

II.

Közösségi értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárás 1 db építési szerződés
megkötésére a FIDIC sárga-könyv (1999.) feltételrendszere, ill. vállalkozó tervei
alapján a nagykanizsai agglomeráció Dél-nyugati régiójában található Rigyác település
egyes részeinek csatornázására, mely magában foglalja a tervezést, engedélyeztetést,
kivitelezést, próbaüzemet és szavatossági munkákat.

III.

Közösségi értékhatárt elérő, nyílt eljárás 1 db építési szerződés megkötésére a FIDIC
sárga-könyv (1999.) feltételrendszere, ill. vállalkozó tervei alapján, mely
a
nagykanizsai szennyvíztisztító telep bővítésének és átalakításának tervezését,
engedélyeztetését, kivitelezését, próbaüzemét és szavatossági munkáit foglalja
magába.

IV.

Nemzeti értékhatárt elérő, nyílt eljárás 1 db szolgáltatási szerződés megkötésére,
amely a Kohéziós Alap által támogatott beruházások megvalósításához kapcsolódó
tájékoztatási, PR- és konfliktuskezelési feladatok teljeskörű ellátását (a
szennyvízkezelési program szakmai ismertetése, bemutatása, társadalmi
elfogadtatásának elősegítése, a lakosság felkészítése a környezettudatos
magatartásra) foglalja magába.

A Projekt keretében megvalósítandó létesítmények ismertetését, fő mennyiségi és minőségi
jellemzőit a Közbeszerzési Műszaki Leírás I.sz. Függeléke tartalmazza.
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A Megbízott általános felelősség- és feladatköre

A Megbízott jelen eljárás eredményeképpen olyan komplex szolgáltatás nyújtására köt szerződést,
amelynek fő tárgya közbeszerzési értelemben ’Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások”,
amelyen belül a két fő, egymáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységi területe, feladatköre a
következő:
•

a Mérnök feladatkörének ellátása (a FIDIC piros és sárga könyv Általános Feltételei szerint),
valamint

•

az építési műszaki ellenőri feladatok teljeskörű elvégzése az ezt szabályozó
191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet, valamint a 244/2006.(XII.5.) Kormányrendelet, illetve
más vonatkozó jogszabályok kötelező tartalma szerint, minden a munkákhoz szükséges
szakirányra és megvalósítási szakaszra (tervezés, kivitelezés) kiterjedően.

Emellett Megbízott általános felelősségi és feladatkörének része a főtevékenység ellátásához
kapcsolódó alábbi szakértői tudás és munka biztosítása különösen az alábbi területeken:
•

Pénzügyi, számviteli szolgáltatások

•

Üzemeltetési szakértői munka

•

Biztosítási tanácsadás

A Megbízottnak szervezetét és szolgáltatási logisztikáját – a Felhívásban megjelölt feltételek
mentén - olyan módon kell felépítenie, hogy minden feladatát a szerződésben rögzített és a
feladat természetéből adódó időkorlátok között, késedelem nélkül meg tudja valósítani. Ellenkező
esetben késedelmi kötbért köteles fizetni.
A feladat mérete és komplexitása szakmailag rátermett, tapasztalt vezetést és teljesértékű, a
Megbízóval a lehető legszorosabban együttműködő megbízotti szervezetet kíván, amely a
munkában résztvevők munkaideje, idő és munkaerő ráfordítása tekintetében semmilyen
értelemben nem korlátozott. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy a Felhívásban kiemelt szakértők
esetén a rendelkezésre állás a szerződés időtartama alatt folyamatos, egyéb szakértők esetén
pedig szükség és igény szerinti kell legyen.
Megbízott tevékenysége a vállalkozási szerződések időhorizontja mentén két fő részre bontható:
I.

Operatív időszak: a jelen szerződés hatálybalépésétől kezdve az építési szerződések összes
átadás-átvételi igazolásának kiadásáig tart

II.

Jótállási időszak: az Operatív időszak végén kezdődik és a vállalkozók jótállási
(hibakijavítási) időszakán keresztül a vállalkozói szerződések összes kötelezettségének
teljesítését (Teljesítési igazolás) foglalja magába

A Megbízottra, munkájára jelen Közbeszerzési műszaki leírásban megfogalmazott követelmények –
hacsak ettől adott hivatkozás nem tér el – általában az Operatív időszakra vonatkoznak, az ezt
követő Jótállási időszakban a Megbízott tevékenységével szemben támasztott követelmények
elsősorban azokra a tevékenységekre korlátozódnak, amelyeket a FIDIC szerződéses feltételei ezen
időszakra előírnak.
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Az Operatív időszakban a szakértők munkájára folyamatosan szükség van, a Jótállási időszakban
folyamatos rendelkezésre állás mellett, csak a szerződéses feltételekben foglalt esetekben van
szükség a szakértők eseti munkájára.
A Megbízott bármely - így akár az Operatív, akár a Jótállási időszakban fennálló – teljesítési
kötelezettségének késedelmes teljesítése, elmulasztása, nem teljesítése a szerződés vonatkozó
feltételei szerint késedelmi kötbérrel szankcionálásra kerül. E kötelezettségek elsősorban is a
Vállalkozói Szerződések (FIDIC) Általános és Különös Feltételeiben a Mérnök számára előírt
időtartamok betartása, a jelentéstételi kötelezettség és egyéb, e szerződésben külön
megfogalmazott határidők tartása. E tekintetben az Operatív és Jótállási időszak között nincsen
különbség.
A Megbízott felelőssége és a feladatkörének ellátásával szemben támasztott további fontosabb
általános követelmények:
•

A Megbízott felelős a Támogatási Szerződésben foglalt műszaki és pénzügyi előrehaladás
betartatásáért
A Megbízottnak a Kohéziós Alap projekt Támogatási Szerződésének mellékletét
képező Kifizetési Tervben meghatározott, kifizetni tervezett költséget minden
naptári félév végét megelőzően legalább 45 nappal felül kell vizsgálnia a
következő naptári félév vonatkozásában, és a vizsgálat eredményéről a Megbízót
Írásos Jelentésben tájékoztatnia kell.

•

A Megbízott projektszervezetével kapcsolatos általános követelmények
o A Megbízott projektszervezetét az ajánlattétel során a Felhívásban nevesített
kulcsszakértőiből és az ajánlattétel során létszám, név és egyebek szerint nem
minősített, de a szerződés szerinti teljesítéshez szükséges további egyéb
szakemberekből (pl. igény szerinti további műszaki ellenőrök, szakértők, stb.),
valamint támogató személyzetből (adminisztráció, rendszergazda, technikusok,
stb.) kell felépítse.
o A Megbízottnak projektszervezetét úgy kell felépítenie, hogy a két fő tevékenységi
területet ellátó személyek átlátható és jól strukturált szervezetként, nevesített,
elkülönített felelősségi körökkel, önállóan is működésre képes csoportokként
működjenek közre a kiemelt fő feladatkörök, azaz:

•



a Mérnök (FIDIC) és



a műszaki ellenőri tevékenység ellátásában

A Megbízott személyzetével kapcsolatos általános követelmények
o A Megbízott vezetője, képviselője a Mérnök. Ő a felelős a Megbízott egész
szervezetének felállításáért és működéséért. Felelős a tevékenység ellátásához
szükséges összes erőforrás biztosításáért, munkafolyamat, nyilvántartási és
dokumentálási rend, eljárás kidolgozásáért és működésben tartásáért. A Mérnök
felelősségi köre, szakmai kompetenciája kell legyen az a komplex felelősség, ami a
Megbízónak az EU támogató szervezete irányában a Projekt megvalósítása
kapcsán fennálló olyan pénzügyi kötelezettségvállalásokban testesülnek meg,
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amelyek a Vállalkozók szerződéseiben foglalt határidők, szerződéses fedezetek és
a tartalékkeret tartásához és megfelelő kihasználásához kapcsolódnak.
o A Megbízó nem határozza meg egyetlen szakértő, így a kulcsszakértők
időráfordítását sem, mivel azoknak a szerződés időszaka alatt teljes mértékben,
korlátozás nélkül rendelkezésre kell állniuk.
o A Megbízott személyzete minden tagjának, így a kulcsszakértőknek is minden
esetben rendelkezésre kell állnia, ha akár a Vállalkozói Szerződések folyamatai,
akár a Megbízó, külső személyek (pl. lakossági kapcsolattartás, tájékoztatás), a
hatóságok, vagy bármilyen más külső szervezet, intézmény és esemény ezt
megkívánja.
o A Megbízott nem helyettesítheti egyetlen, az ajánlatadás során kiválasztott
kulcsszakértőjét sem más módon, mint a Kbt. szerinti módosítási eljárás
keretében, kivéve olyan előre nem látható és megkerülhetetlen eseteket, amikor
az illető szakértő alkalmatlanná válik feladata ellátására.
o A Megbízott személyzetének minden tagját köteles olyan kommunikációs
eszközökkel ellátni és számára a munkakörének ellátásához szükséges logisztikai
eszközöket, támogatást biztosítani, amellyel magas színvonalú, hatékony
munkavégzés, késlekedés nélküli, a lehető legrövidebb időn belüli elérhetőség
biztosított.
o A Megbízott köteles a kiemelt személyzet gördülékeny munkáját biztosító háttér
(támogató) személyzetet biztosítani. Ez szükség esetén technikusi, IT,
adminisztrációs, fordítási és egyéb képzettségű személyek rendelkezésre állását
jelenti, amelyet a Megbízott késlekedés nélkül köteles biztosítani.
•

A Megbízott Projektirodával kapcsolatos követelmények
o Helyszíni irodák (Site-Offices). A Mérnök részére az építési vállalkozók régiónként
1 db, megfelelően felszerelt helyiséget kötelesek biztosítani. Ennek helyigénye és
felszereltsége a Mérnök helyszíni, illetve az adott építési szerződés ellenőrzéséhez
szükséges munkájának elvégzéséhez igazodik (tervek, dokumentációk tárolása,
szék, íróasztal, áramellátás, stb.). Ezek az irodák jellemzően az adott vállalkozók
építésvezetőségeihez kapcsolódnak, fenntartásuk költségei a Vállalkozókat
terhelik. A Mérnöknek magának kell biztosítania a munkavégzéséhez szükséges
számítógépet (ajánlott: notebook) és a szükséges mérőműszereket.
o Projektiroda
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A helyszíni irodákon kívül a Megbízott köteles legalább az Operatív időszak
időtartamára állandó projektirodát létesíteni és működtetni, amelynek
helye legyen minél közelebb a Megbízó (PIU szervezet) irodájához a minél
szorosabb kapcsolattartás és gyorsabb információáramlás érdekében. A
helykiválasztási követelmény, hogy se a Megbízó irodája, sem az építési
helyszínek elérhetősége ne haladja meg az 1 óra utazási időt.



A projektiroda alapterülete és felszereltsége biztosítsa a szerződés
végrehajtása folyamán felmerülő igényeket, a hatékony, kényelmes
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munkavégzés feltételeit, megfelelő munkakörülményeket. Felszereltsége
biztosítsa a következőket:
• Számítógépes munkavégzés, elektronikus adatok napi gyakoriságú
mentése és biztonságos tárolása, megfelelő sebességű
internethozzáférés,
• E-mail, telefax cím és kapcsolat,
• Legalább DIN A3-as nyomtatás és A4-es másolás,
• Papíralapú dokumentumok biztonságos tárolása,
• Tárgyalások lebonyolítása

•



A projektirodának jól megközelíthetőnek kell lennie akár a Megbízott, akár
a Vállalkozók, vagy külső személyek számára.



A Megbízott köteles gondoskodni a projektiroda fenntartásáról,
működtetéséről, munkanapokon 8.00 és 16.30 közötti elérhetőségéről.



A Megbízott köteles gondoskodni saját postaforgalmi nyilvántartás
vezetéséről.



A Megbízottnak a projektirodát a szerződés hatálybalépésétől számított 30
napon belül használatba kell helyeznie.



A
projektiroda
létesítésének,
felszerelésének,
fenntartásának,
működtetésének minden költsége a Megbízottat terheli és a Megbízási
díjba beépítendő.

Információnyújtás a projekt megvalósításában Megbízó oldalán résztvevő szervezeteknek
o A Megbízott köteles a PR szolgáltató munkáját a Projekt műszaki létesítményeivel
és előrehaladásával kapcsolatos adatok és információk közlésével támogatni.
o A Megbízott köteles a PIU szervezet felkérésére a Projekt megvalósítása során a
műszaki létesítményekkel és az előrehaladással kapcsolatos tájékoztatást a
megfelelő (pl. lakossági) fórumokon megtartani.

•

Környezetvédelmi, zöld szempontok érvényesítése
o a teljesítés során a kommunikációban az elektronikus csatornák alkalmazásának
elsődlegessége: kommunikáció során felek a 2001. évi XXXV. tv. szerinti, fokozott
(de nem minősített) biztonságú elektronikus aláírással aláírt elektronikus
levelezést tekintik elsődlegesnek,
o újrahasznosított termékek pl: újrapapír alkalmazása,
o kétoldalas nyomtatás és egyéb környzetet kevéssé terhelő nyomtatási módok
előtérbe helyezése.
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3
3.1.

A Megbízott feladatkörönként kiemelt kötelezettségei
A Projekt műszaki felügyelete

A Projekt felelős vezetője a Megbízó PIU (Project Implementation Unit) szervezetének vezetője, a
Projektvezető. Feladat- és hatáskörét a PIU szervezeti leírása tartalmazza.
A Megbízott ugyanakkor az a műszaki és FIDIC szerződésjogi ismeretekkel és tapasztalattal
rendelkező személy, akinek a Vállalkozói Szerződésekben foglaltak betartatására érdemi ráhatása
lehet és kell lennie. Ezért a megvalósítás műszaki és ehhez szorosan kapcsolódó teljesítési
(határidő/ pénzügyi) vonatkozásai terén felelősséget visel (pl. a nem megfelelően végzett
munkájából adódóan a Megbízót ért károkért).
A Megbízott szervezetének élén a Mérnök kell álljon, legnagyobb és legátfogóbb ismeretével és
tapasztalatával. Így a Mérnök felelősségi köre a Projekt egészének sikeres, az engedélyekben, a
Támogatási szerződésben vállaltak szerződésszerű megvalósítása, az elvárt eredmények (átfogó
megvalósítási ütemterv, határidők, minőség) tartása, illetve elérése, a rendelkezésre álló - éves
ütemezésben is elkülönített – keretösszeg hatékony felhasználása.
Személyében tehát a Megbízott szervezetében a Mérnök a Megbízott munkáját vezető személy, a
Megbízó partnere, a Megbízott munkáját képviselő és koordináló személy is egyben.
A Mérnök döntéseit, határozatait, utasításait a Megbízóval egyetértésben kell hoznia, ezért a
megvalósítási folyamat menetét folyamatában és folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A lehető
legnagyobb gyakorisággal, de az operatív időszakban – a Vállalkozóval együttes előrehaladási és
helyszíni találkozókon kívül - legalább kéthetente Mérnök koordinációs egyeztetéseket kell
kezdeményezzen a Megbízó és a projektben a Megbízó, illetve a Mérnök oldalán résztvevő más
személyek, szervezetek képviselőivel az aktuális kérdések megbeszélésére.
A Mérnök Képviselőin kívül - akik a Mérnök delegált feladat- és hatáskörével rendelkeznek - a
Mérnöknek jól felkészült általános Asszisztenst kell foglalkoztatnia az egész Mérnöki, műszaki
ellenőri, szakértői tevékenységből fakadó elektronikus, és papír-alapú nyilvántartási, adatkezelési
rendszer felépítésére és működtetésére, a munka adminisztrálására.
Az Általános Asszisztensen kívül szükség szerint külön Titkárságvezető alkalmazása válhat
szükségessé, aki az ún. Támogató (háttér) személyzet tagja.
A Megbízott szervezetében tehát a Mérnök egyben a Megbízott munkájáért felelős projektvezető
is, akivel a Megbízó mint első számú kapcsolattartó személlyel tart kapcsolatot.
Ilyen minőségében tehát a Megbízott első számú képviselőjének a Mérnök tekintendő, akinek – a
FIDIC szerződéses feltételein foglaltakon kívül - az alábbi projektvezetési, koordinációs feladatokat
is el kell látnia:
•

Kapcsolattartás a Megbízó (PIU) Projektvezetőjével és a Megbízó saját képviselőjével.

•

Kapcsolattartás és koordináció a Projekt végrehajtásában résztvevő szervezetek és a
Megbízott saját szervezete között.

•

Személyes felelősségvállalás és közreműködés a Megbízó részére a Támogatási
Szerződésben és a Bizottsági Határozatban foglalt pénzügyi és határidős kötelezettségek
megvalósításában, a Megbízónak az érintett lakossággal szemben vállalt
kötelezettségeinek, eredményeinek elérésében.
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•

Megbízott projektszervezetének felépítése, a szükséges számú és képzettségű,
(regisztrációjú) munkaerő biztosítása, tartalék, háttérszemélyzet biztosítása, projektiroda
megnyitása és működtetése.

•

Megbízott projektszervezetének és projektirodájának vezetése, irányítása, munkájának
koordinálása, ellenőrzése.

•

A különböző Vállalkozási szerződések szintetizálása elsősorban az azokban foglalt
megvalósítási ütemterv és az ezzel szinkronban lévő pénzügyi teljesítéseknek a Támogatási
Szerződésben foglaltakkal való összhangjának megteremtése érdekében.

•

A Megbízott projektszervezete munkafolyamatainak felépítése (feladatmegosztás,
beszámolási és jelentési kötelezettségek, kapcsolattartás a Megbízott személyzetén belül
(műszaki ellenőrök-más szakértők-Mérnök Képviselők) ellenőrzése, koordinációja.

•

A Megbízó részére készülő Előrehaladási Jelentések és soron kívüli írásos beszámolók
elkészítése, benyújtása.

•

A sikeres megvalósítást, vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető problémák és
helyzetek kezelése - a saját kompetenciáján belül – az azonnal elhárítandó problémák
megoldása technikai és személyi hátterének biztosítása.

•

A projekt lezárását követő ellenőrzések során együttműködés a magyar és európai uniós
ellenőrző szervezetekkel.

•

Legalább egyszeri, legalább egy egész napos felkészítő képzés felépítése és megtartása a
munkakezdést követő 30 napon belül a saját Megbízotti személyzete, valamint a Megbízó
és szervezetei számára a FIDIC szerződés szerinti felügyeleti munka bemutatásával.

3.2.

A Mérnök (FIDIC) feladatkör ellátása

A Megbízó összesen 3 db közbeszerzési eljárás keretében – a részekre bontás lehetőségét
kihasználva – 4 db építési szerződést köt.
Az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárásokat követően a megkötött építési szerződések
mindegyike a FIDIC 1999. szerződéses feltételrendszerén alapulnak. Ezek FIDIC Mérnöki
feladatainak ellátása a Megbízott feladata.
A Megbízottra nézve tehát a Mérnök feladatkörének az alábbi dokumentumokban szereplő leírás
alapján történő ellátása kötelező és a szerződés legfontosabb feladata:
„ÉPÍTÉSI MUNKÁK Szerződéses Feltételei Megbízó által megtervezett magas- és mélyépítési
munkákhoz, FIDIC 1999. kiadvány.”
(hivatalos magyar fordítás: Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége, Budapest, 2005.
ISSN 12 18 6120, ISBN 963 85287 9 6)
és
„A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT GÉPÉSZETI ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK TERVEZÉSE-ÉPÍTÉSE
SZERZŐDÉSE FELTÉTELEI
A KIEGÉSZÍTŐ MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁKKAL, FIDIC 1999. kiadvány.”
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(hivatalos magyar fordítás: Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége, Budapest, 2000.
ISSN 12 18 6120, ISBN 963 85287 8 8
A Mérnöknek feladatát a fenti általános feltételeknek megfelelően kell ellátnia, de figyelembe kell
vennie, ezek módosításait az egyes vállalkozói szerződésekben (Különleges Feltételek).
Mivel a Mérnöki feladatok differenciáltak a FIDIC piros könyvön alapuló csatornázási, illetve a
FIDIC sárga könyvön alapuló tervezés-kivitelezés jellegű szennyvíztisztító telep rekonstrukciós,
valamint csatornázási munkákon, ezért a Mérnöknek (legalább) két Mérnök Képviselőt
(helyettest) kell kiállítani, egyiknek a FIDIC piros és sárga könyv szerinti csatornázási, míg a
másiknak a FIDIC sárga könyv szerinti szennyvíztisztító-telep rekonstrukció munkák felügyeletét
delegálva.
A két különböző feltételrendszerből fakadóan ezen szakembereknek jártassággal kell rendelkeznie
mind az adott FIDIC szerződéstípus alkalmazása, mind az adott létesítmény építése terén.
A Mérnök konkrét feladatait és kötelezettségeit a Megbízó és az építési munkákat végző
Vállalkozók közötti szerződések alapját képező Általános Feltételek és az ezeket módosító
Különleges (Különös) Feltételek határozzák meg. Utóbbiakat a Mérnöknek szerződése
hatálybalépését követően haladéktalanul tanulmányoznia kell
Ezek a vállalkozói szerződéses feltételek a Megbízott számára teljes mértékben kötelező feladatok,
úgy és ahogy azok az Általános és Különös (Különleges) Feltételekben szerepelnek. A vállalkozói
szerződések felügyeletével kapcsolatos, a FIDIC feltételrendszerhez igazodó ezen felüli ún. speciális
jogkörrel szerződése a Mérnököt nem ruházza fel.
A Mérnök munkája során köteles felhasználni, figyelembe venni a Vállalkozói Követelések kezelése
terén Magyarországon összegyűlt tapasztalatokat, illetve az ezek alapján összeállított Útmutató a
változtatások és vállalkozói követelések kezeléséhez, amely az ajánlati dokumentáció 2. számú
melléklete és a www.fi.kvvm.hu honlapon is megtalálható.
A Mérnök további - a FIDIC szerződésekben nem szereplő - kiemelt feladatai az eddig felsoroltakon
felül:
•

A Vállalkozónak a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 22.§ alapján az ajánlati
dokumentációval kapott tervek szerződéskötést megelőző felülvizsgálata során talált
hibákról adott nyilatkozatában foglaltak tételes felülvizsgálata és annak eldöntése, hogy
ezek közül melyek helytállóak, ezen belül melyek alapozhatnak meg Vállalkozói követelést
és pótmunkát.

•

A Vállalkozó dokumentumai közül a kiviteli tervek benyújtását követően a Tervellenőr
igénybevétele, vele a kiviteli tervek ellenőrzési rendszerének kidolgozása oly módon, hogy
a Mérnök személyes közreműködése a kiviteli tervek felülvizsgálatában egyfelől kiegészítő,
más felől általános felülvizsgáló jellegű legyen

•

A személyzetének részét képező más szakértők igénybevétele a vállalkozói szerződések
teljesítéséhez kapcsolódó jogi (közbeszerzési), elszámolási-pénzügyi, ármegállapítási és
minőségbiztosítási kérdésekben.

•

A vállalkozók menet közbeni költségmegtakarításainak nyomon követése, az Árszakértő
munkájának igénybevételével és ezen megtakarítások érvényre juttatása a vállalkozói
követelések, illetve pótmunkák kompenzációjára.
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•

Szintetizált Ütemterv készítése és naprakész karbantartása a vállalkozói szerződések és
előrehaladások, a műszaki és pénzügyi kockázatot jelentő késedelmek bemutatására.

•

Adatszolgáltatás a PR szolgáltató, illetve a Megbízó projekt-honlapjának feltöltését,
frissítését végző szervezet számára, amely elsősorban a szerződések műszaki
információira, publikus adataira, az építési folyamatok aktuális műszaki és pénzügyi
előrehaladására, teljesítési jellemzőire terjed ki.

•

A Megbízott kulcs-személyzetét alkotó szakértők (Mérnök-Képviselők, műszaki ellenőrök,
szakértők, asszisztencia) munkájának szervezése, koordinálása, a hatékony munkavégzés
és a megfelelő munkakörnyezeti feltételek biztosítása

3.3.

A Műszaki ellenőri feladatkör ellátása

A Megbízott feladata a hazai jogszabályokban foglalt kötelezettségek tekintetében a teljeskörű –
vagyis szakirányokban, létszámban és időtartamban korlátozás nélküli - műszaki ellenőri feladatkör
ellátása és munkák elvégzése az erre vonatkozó jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelően.
A 191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet 16.§ (2) – (6) bekezdéseiben foglaltak a szerződés
végrehajtása során teljes mértékben a Megbízott kötelező feladatait képezik, így:
•

A Megbízott az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi
a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési
dokumentáció betartását.

•

A Megbízó helyszíni képviselőjeként - ha a felek további feladatokról nem állapodtak meg az építési műszaki ellenőr feladata:
a) az Étv. 43. § (1) bekezdés b)-d) és g) pontjában meghatározottak,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének
ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén
örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki
dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
c) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai,
környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése,
észrevételezése,
e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos
javaslatok megtétele az építtető részére,
g) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
h) az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,
i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával
összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása
meglétének ellenőrzése,
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k) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,
m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
o) teljesítésigazolás kiállítása, mely tartalmazza
oa) a teljesített kivitelezés munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a
teljesítés időpontját,
ob) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
oc) a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt
számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,
p) a kiállított teljesítésigazolásnak - a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről
szóló értesítés kézhezvételétől vagy ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást
határoz meg, ennek lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb
tizenöt munkanapon belül – a Megbízó, a fővállalkozó kivitelező, valamint építtetői
fedezetkezelő közreműködése esetében az építtetői fedezetkezelő részére történő
megküldése.
•

Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, a Megbízott
összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az
elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó
kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a
használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi
hatóság rendelkezésére álljanak.

•

A Megbízott hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést
befolyásoló minden körülményről köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni.

Mindezen, jogszabályban előírt kötelezettségek mellett a műszaki ellenőrök kiemelt feladatát
képezi a szerződés végrehajtása során az alábbiak:
•

A vállalkozók által beépíteni kívánt termékek tételes, cikkszám szerinti bekérése,
felülvizsgálata a tekintetben, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben foglalt műszaki
követelményeknek, továbbá illeszkednek-e üzemeltető meglévő rendszeréhez.

•

A vállalkozó által készített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció ellenőrzése a
tekintetben, hogy az abban foglalt megoldások megfelelnek.
o a szerződésekben foglalt műszaki követelményeknek,
o az emberi élet és egészség óvását előtérbe helyező biztonság tekintetében a
méretezési követelményeknek (pl. munkaárok, illetve munkagödör megtámasztó
szerkezetek ellenőrzése, emberi tartózkodásnak kitett tartószerkezetek
ellenőrzése jellemző keresztmetszetekben, stb.)

•

A munkavégzéshez szükséges vállalkozói engedélyek rendelkezésre állása.

•

Részvétel a munkaterület-átadás átvételi, illetve az Átadás-átvételi eljárásokban.
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•

A beruházás, a munkafolyamatok állapotjellemzőinek dokumentálása, digitális fényképek,
írásos feljegyzések készítése, amely a projektdokumentáció részét képezi

A műszaki ellenőrök munkájukat a Mérnök által elkészített projektirányítási munkafolyamatokban
leírtak szerint, az abban foglaltak maradéktalan betartásával kell végezniük.
A műszaki ellenőrök a szerződés hatályba lépésétől kötelesek elvégezni a beruházás Megbízó által
elkészíttetett terveinek ellenőrzését, továbbá a vállalkozók által elkészített tervek folyamatos
ellenőrzését. A tervellenőrzésnek a szakmai szempontokon túl, a vonatkozó magyar
jogszabályokban foglalt előírások betartására is ki kell terjednie.

3.4.

Az Üzemeltetési szakértő kiemelt feladatai

Az Üzemeltetési szakértő fő feladata a vállalkozók által betervezni és beépíteni kívánt termékek és
kivitelezési megoldások előzetes átvizsgálása (a terméklista benyújtásakor és a kiviteli tervek
felülvizsgálatakor) a tekintetben, hogy azok illeszkednek-e, illeszthetők-e a meglévő
rendszerekhez, továbbá, hogy a vállalkozó által tervezett megoldások megfelelőek-e a jelenlegi
üzemeltető szervezet belső műszaki előírásainak, üzemeltetési, karbantartási feltételeihez,
adottságaihoz.
A szennyvíztisztító telep rekonstrukciója esetén a feladat komplexebb, itt a fentieken kívül felül
kell vizsgálni még az építés hatását a működő létesítmény üzembentartására, a próbák és a
próbaüzem feltételeit, a tervezett kezelési és karbantartási kézikönyveket, valamint a későbbi
üzemeltetés megváltozott feltételeit és ahol szükséges, észrevételeit a Mérnöknek kell írásos
formában benyújtania.

3.5.

A Mérnök Asszisztens kiemelt feladatai

A Mérnök Asszisztens fő feladatköre a Megbízott tevékenységéhez szükséges elektronikus, és
papír-alapú nyilvántartási, adatkezelési és postaforgalmi rendszer működtetése, a munka ebben
történő adminisztrációja. Ezen kívül hatáskörébe tartoznak az alábbiak:
•

Gondoskodás a munkában résztvevő szervezetek és a Megbízotti projektszervezet minden
kapcsolattartó munkatársának nyilvántartásáról, a munkavégzéshez szükséges adatatok
kezeléséről, az elérhetőségek, a rendelkezésre állás biztosításáról.

•

Folyamatos kapcsolattartás a Megbízó adminisztrációs személyzetével.

•

A projektiroda munkájának koordinációja, a működés adminisztratív feltételeinek
biztosítása.

•

Gondoskodás a Projekt adat- információ- dokumentáció- és dokumentum-nyilvántartási
rendszere működésének biztonsági feltételeiről (adatmentés, adattárolás).

•

Kapcsolattartás a projektszervezet
koordinációjában, felügyeletében.

•

Postaforgalmi és megkeresés-nyilvántartás vezetése, a megvalósítás folyamatában
szükséges információáramlás biztosítása.

•

Jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, vezetése, nyilvántartása.

•

Találkozók, megbeszélések, rendezvények megszervezése, illetve feltételeinek biztosítása.
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3.6.

A Minőségbiztosításért felelős vezető kiemelt feladatai

Fő feladata a vállalkozói szerződések és szervezetek minőségirányítási rendszereinek,
folyamatainak felügyelete és ellenőrzése.
Tekintettel arra, hogy az építési vállalkozók is csak tanúsított ISO 9001:2000 alapú
minőségirányítási rendszerben működve, vagy a projekt céljára készített ISO 10005:2005 alapú
Minőségterv alapján dolgozhatnak, a szakembernek fő feladata a Kézikönyvekben előírt
Vállalkozói Minőségbiztosítási Rendszerek működésének ellenőrzése, belső auditok tartása
szerződésenként és évenként legalább 1 alkalommal.
Ezen kívül a Műszaki ellenőrök munkájának segítése a vállalkozók által készített megfelelőségtanúsítási, mintavételi, minőségvizsgálati tervek felülvizsgálatában, elsősorban ezek konformitása
tekintetében az adott vállalkozó minőségirányítási rendszerével.
További feladata tanácsadás a Mérnök számára minőségbiztosítási kérdésekben.
A szakértő feladata még a még közzé nem tett tenderdokumentációk áttekintése és
véleményezése a bennük foglalt minőségbiztosítási követelmények tekintetében annak
érdekében, hogy a Projektben szerződést kötő vállalkozók szerződéseiben lehetőleg minél
egységesebb követelményrendszer érvényesüljön.

3.7.

A Pénzügyi szakértő kiemelt feladatai

Ellenőrzi, hogy a nyertes Vállalkozó a szerződésben előírt bankgarancia, vagy egyéb formában
benyújtandó biztosítékokat a vállalt kötelezettségének megfelelően teljesíti-e,
Fő feladata a projekt, a vállalkozói szerződések pénzügyi lebonyolításának folyamatosan
figyelemmel kísérése. A vállalkozói számlák szerződéses és jogszabályi konformitásának
ellenőrzése.
További feladatai:
•

A projekt pénzügyi teljesítésének elszámolási rendszerben való nyilvántartása és
dokumentálása, ennek részeként legfőképpen a vállalkozói szerződések pénzügyi
előrehaladásának nyomon követése.

•

A vállalkozói pénzügyi teljesítések és kifizetések összevetése a Megbízó Támogatási
Szerződésében foglalt kifizetési tervvel, aszinkronitás észlelése esetén a Mérnök
tájékoztatása és javaslattétel a szükséges beavatkozások megtételére.

•

Rendszeres és eseti beszámolók készítése a pénzügyi teljesítésről.

•

Kapcsolattartás a Megbízó és a Közreműködő Szervezet pénzügyekért felelős egységeivel,
együttműködés az ellenőrző és kifizetéseket végző szervezetek képviselőivel.

•

A Mérnök és a Megbízó tájékoztatása pénzügyi kérdésekben, a rendelkezésre álló
erőforrások felhasználásának folyamatos ellenőrzése.

•

A projekt pénzügyi bonyolítása, a kivitelezői számlák, számszaki és formai ellenőrzése,
pénzügyi beszámolók, jelentések készítése, a beruházások aktiválásának előkészítésében
való részvétel.

•

A projekttel, és főképp az EU-s elszámolásokkal kapcsolatos pénzügyi és számviteli
vonatkozású kötelezettségek elvégzése, amikor ezek a feladatok felmerülnek.
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3.8.

A Biztosítási tanácsadó kiemelt feladatai

A Mérnök biztosítási tanácsadója a projekt előkészítési szakaszában részt vesz az építési tenderek
biztosításra vonatkozó követelményeinek kidolgozásában, a megvalósítási szakaszban a
Vállalkozók biztosításokkal kapcsolatos dokumentumait ellenőrzi, véleményezi, valamint tanácsot
ad biztosítást érintő kérdésekben a Mérnök és a Megbízó részére.
A kivitelezés ideje alatt bekövetkező káresemények esetén tanácsadást nyújt és segítséget biztosít
a káresemények rendezésében.
A biztosításokkal kapcsolatos kérdésekben adatszolgáltatást biztosít a Megbízó részére.

3.9.

A Tervellenőr kiemelt feladatai

A 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 10.§ szerint a tervellenőr feladata a kivitelezési dokumentáció,
az Étv. 38/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti ellenőrzése.
A tervellenőr munkáját a Mérnökkel egyeztetett módszer és megosztás alapján végzi. Ennek
szükségessége és célja, hogy a kiviteli tervdokumentációt egyéb szempontokból a műszaki
ellenőrök és a Mérnök maga is átvizsgálja.
A tervellenőr az ellenőrzés során Tervellenőri nyilatkozatot készít, amely tartalmazza:
•

az építési tevékenység
o helyét, címét, helyrajzi számát,
o megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemzőit,

•

az építtető nevét, megnevezését,

•

az ellenőrzött tervezők nevét, címét, jogosultságuk (névjegyzéki bejegyzésük) számát,

•

az ellenőrzött dokumentáció(rész) megnevezését,

•

a tervellenőr nevét, címét, aláírását és jogosultságának igazolását, cégjegyzékszámát,
adószámát,

•

annak kinyilvánítását, hogy
o az általa ellenőrzött műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így
különösen az Étv. 31. §-ában meghatározott követelményeknek, a vonatkozó
szabványoknak, az országos építési követelményeknek és az eseti hatósági
előírásoknak,
o a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet,
eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű,

•

annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól - a jogszabályok keretein belül a kivitelezési dokumentáció eltér.

Ha a tervellenőr azt állapítja meg, hogy a kivitelezési dokumentáció (dokumentációrész) nem felel
meg a jogszabályi előírásoknak, az építőipari kivitelezési tevékenység végzése nem kezdhető meg.
A megfelelő tervlapokat a tervellenőr pecséttel és aláírással látja el.
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4

A Megbízott munkája során készítendő írásos jelentések

A Megbízott munkája során különféle írásos jelentéseket és dokumentumokat készít.
Ezek egyik része a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételek szerinti felügyeleti eljárásrend
szerinti munkájához elengedhetetlenül szükséges, a Feltételekben megnevezett és körülírt
tartalmú, formájú dokumentumok (Értesítések, Határozatok, Utasítások, Igazolások, stb…). Az
ezekkel kapcsolatos tartalmi, formai és egyéb előírásokat maga a FIDIC szerződés tartalmazza.
Ezeket a Megbízottnak magára nézve kötelező feladatként kell értelmeznie és kezelnie.
Az írásos dokumentálás másik része a Megbízó számára készítendő rendszeres és eseti írásos
beszámolókból, jelentésekből áll, amelynek zömét az ún. előrehaladási jelentések teszik ki.
A rendszeres előrehaladási jelentések lényegében a Vállalkozók hasonló tartalmú, a Feltételek
(FIDIC) 4.21. Alcikkelyében foglalt, a Vállalkozók előrehaladási jelentési kötelezettségére épülő
írásos beszámolók a Megbízó felé, elsősorban a vállalkozók előrehaladásának számszerűsítésére, a
tervezéssel és a kivitelezéssel kapcsolatos problémák, a pénzügyi teljesítések és általában a
kivitelezői szerződésekkel kapcsolatos állapot és problémák bemutatását, ezen keresztül a
Megbízó rendszeres tájékoztatását szolgálják.
Formájukra-tartalmukra nézve ezeknek a jelentéseknek lényegretörőnek, objektív, számszerű és
számszerűsíthető adatokra épülő dokumentumoknak, leíró és szubjektív elemektől mentes
összefoglaló-értékelő jelentéseknek kell lenniük, amely egy adott időszakra nézve áttekinthető
módon tájékoztatja a Megbízót minden olyan lényeges információról, amely a Projekt műszaki és
pénzügyi előrehaladásának, a KA Támogatási Szerződésben foglalt elvárásokkal való
összevetéséhez szükséges.
A jelentésben az előrehaladás mértékét a Vállalkozói Szerződésekben foglalt, vagy - ezek
hiányában – a Közreműködő Szervezet által kiadott útmutatóban szereplő, a Létesítmény
jellegének megfelelő előrehaladási indikátorokra építve kell meghatározni.
A Megbízott feladata a több Vállalkozói Szerződésben szerződött vállalkozók egyenként elkészített
előrehaladási jelentéseinek szintetizálása olyan módon, hogy a Megbízó a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettségei megvalósítását áttekinthető formában ellenőrizni tudja.
Az eseti előrehaladási jelentéseket a Megbízottnak a Megbízó soronkívüli tájékoztatási igénye
céljából kell elkészítenie a Megbízó által meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően. Ilyenek lehetnek pl. a társulási, vagy képviselőtestületi ülésekre, vagy felügyeleti
szervek felülvizsgálati igénye esetén szükséges beszámolók, jelentések
Eseti előrehaladási jelentést kell készítenie a Megbízottnak a Kohéziós Alap projekt Támogatási
szerződésének mellékletét képező Kifizetési Tervben meghatározott, kifizetni tervezett költséget
minden naptári félév végét megelőzően legalább 45 nappal a következő naptári félév
vonatkozásában végzett felülvizsgálata tárgyában, amelyet legkésőbb a naptári félév végét
megelőző 35 nappal a Megbízónak be kell nyújtania.
A Megbízott díjazásra az előrehaladási jelentéseinek elfogadása révén jogosult.
Az előrehaladási jelentések és tartalmi követelményei a következők:
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I.

Munkakezdő jelentés
a. A teljes projektszervezet bemutatása (szervezeti ábra, nevek, kapcsolattartási
adatok az ajánlatban nevesített szakértőkön kívüli erőforrásokkal)
b. A projektiroda bemutatása
c. Integrált Projekt Ütemterv forma és Kifizetés számítási Algoritmus bemutatása
d. A vállalkozói szerződések helyzetének, aktuális állapotának értékelése
e. Kockázatelemzés (kockázatok értékelése és kezelési stratégia bemutatása) a
vállalkozói szerződések aktuális állása alapján (költség- és határidő tekintetében).
f. A munkakezdést követő egész napos felkészítő képzés tervének bemutatása
Leadása a Megbízónak: a munkakezdéstől számított 30 napon belül.

II. Havi előrehaladási jelentés
a. A Vállalkozók által összeállított
összefoglalása és szintetizálása

Előrehaladási

jelentésekben

foglaltak

b. A vállalkozók műszaki előrehaladásának bemutatása a szerződések tartalmi elemei
és az előrehaladási indikátorok alapján
c. A vállalkozók pénzügyi előrehaladásának bemutatása a szintetizált Ütemterv, az
előrehaladási mutatók és egyéb evidenciák alapján
d. A vállalkozók pénzügyi teljesítése és a kifizetések közötti összhang értékelése
Ezen kívül:
e. Vállalkozói Követelések és Mérnök válaszainak ismertetése
f. Változtatási utasítások ismertetése
g. Kiadott Határozatok ismertetése
h. A Szerződéses Ár és a Teljesítési Határidők kiigazítása az egyes építési
szerződésekben
Leadása a Megbízónak: a tárgyhót követő hó 10. nap
III. Negyedéves előrehaladási jelentés
Mint a havi jelentés, de tartalmazza a Kohéziós Alap Támogatási Szerződésben foglalt
előrehaladási követelményeknek való megfelelés értékelését is.
Megbízott pénzügyi teljesítményének, teljesítés-elszámolása, negyedéves számla
tervezete tárgyi naptári év negyedéveit követő hó 15. nap
Leadása a Megbízónak: tárgyi naptári év negyedéveit követő hó 15. nap
IV. Operatív időszakot záró jelentés
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Megbízott az Operatív időszakot záró jelentésében foglalja össze a Projekt
megvalósulását jellemző mutatókat, mennyiségi adatokat, a csatolt dokumentumokkal
alátámasztva.
a. A szerződések célkitűzéseinek teljesülése, funkció, főbb mennyiségi és minőségi
követelmények
b. A Szerződéses Ár és a Teljesítési Határidők kiigazítása az egyes építési
szerződésekben
c. A Támogatási Szerződésben foglaltak teljesítése
d. A Jótállási időszakra vonatkozó hibák és hiányok, vállalkozói feladatok
összefoglalója
e. Megbízott projektszervezete működésének bemutatása (szervezeti ábra, nevek,
kapcsolattartási adatok) a Jótállási időszakra nézve
f. Végszámla-tervezet és biztosítékok érvényességének igazolása
Leadása a Megbízónak: az utolsó átadás-átvételi igazolás kiadását követő 30. nap
V. Zárójelentés
A IV. jelentésben számba vett hibák javításának, és az azt követően keletkezett hibák,
és javításuk megtörténtének, átvételének bemutatása.
Megfelelés a Kohéziós Alap Támogatási szerződésben foglaltaknak, a vállalkozói
szerződések végelszámolása.
A zárójelentésnek alkalmasnak kell lennie arra. hogy a Megbízó a Kohéziós Alap
hatóságok számára a saját zárójelentését el tudja készíteni.
Leadása a Megbízónak: az utolsó végszámla igazolás / garanciális bejárás jegyzőkönyvének
kiadását követő 30. nap
Megbízottnak írásos jelentéseit magyar – a Megbízó, ill. a Közreműködő Szervezet írásban
benyújtott esetenkénti kérésére angol – nyelven kell elkészíteni.
A jelentéseket a Megbízott a fent megadott határidőkre először Tervezet formájában elektronikus
úton (e-mail) juttatja el a Megbízóhoz, majd a Megbízó észrevételei alapján, azok kézhezvételétől
számított 3 munkanapon belül elkészíti és benyújtja a végleges jelentéseket.
A végleges előrehaladási jelentések 1 pld. elektronikus formában (e-mail) és 3 pld. nyomtatásban,
magyar nyelven – külön felkérés esetén angolul is – kerülnek átadásra a Megbízónak.
A jelentések MS Word, a táblázatok és adatok MS Excel formátumban, az ütemtervek valamely,
kritikus útvonal megjelenítésére alkalmas formátumban, az esetleges rajzi megjelenítés AutoCad
2004 formátumban készül (vagy ezekkel egyenértékű alkalmazásokban)
Megbízottnak bizonyos esetekben rendkívüli jelentéseket kell készítenie. Ezek az esetek:
•

A projekt mennyiségi, idő, ill. pénzügyi nyomonkövetése során olyan eltérést észlelt a
Megbízott, amely veszélyezteti a Támogatási Szerződés szerinti megvalósítást
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•

A Megbízó írásos kérésére

•

Egyéb indokolt esetben

A rendkívüli jelentések tartalmi és formai követelményeit a Megbízó és a Megbízott közösen
határozza meg. A rendkívüli jelentéseket minden esetben magyarul és angolul egyaránt el kell
készíteni. A benyújtás módjára ugyanaz vonatkozik, mint az előrehaladási jelentésekre.
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5

Mérnökkoordináció

A Mérnök kéthetente koordinációs értekezletet tart, amelyre minden alkalommal meghívja a
Megbízó és a Projekt megvalósításban résztvevő vállalkozók képviselőit, esetenként a szükséges
további közreműködőket.
A Koordinációs értekezlet megtartható az érintett szervezetekkel külön-külön, illetve ütemezve, de
legalább 1 alkalommal kéthetente.
Az érintetteket egyszerre kell meghívni olyan esetekben, amikor egy, vagy több vállalkozó
egymáshoz kapcsolódó munkát végez (pl. Nagykanizsa város csatornázása, és kapcsolódó
bekötővezeték építése).
A Koordinációkról a Mérnöknek hangfelvételt kell készítenie és ez alapján Jegyzőkönyvet
készítenie az értekezlet megtartásának másnapján, ezt pedig az érintetteknek véleményezésre
megküldeni. Ha kiegészítés, vélemény 3 napon belül nem érkezik, a véglegesített Jegyzőkönyvet a
Mérnöknek faxon meg kell küldenie a résztvevőknek.

6

A Szerződés-szerű teljesítés további kritériumai

A Megbízott teljesítése a Szerződés-szerűség tekintetében akkor tekinthető elfogadhatónak, ha az
alábbi feltételek együttesen és teljes körűen teljesülnek:
•

a Megbízó által a Projekt megvalósításához kapcsolódóan lefolytatott közbeszerzési
eljárások eredményeképpen megkötött építési szerződésekben foglaltak megvalósultak,

•

a Projekt valamennyi Létesítménye a szerződésekben, engedélyekben és tervekben (az
esetleges módosításokat figyelembe véve) foglaltak szerint megépült, átadás-átvételre,
üzembe helyezésre került, a hibakijavítási / jótállási időszak alatt észlelt hibák kijavításra
kerültek és a létesítmények állóeszközként aktiválásra kerültek,

•

a Megbízó Támogatási Szerződésében vállalt kötelezettségek (elszámolások, kifizetések,
aktiválás stb.) teljesítésre kerültek oly módon, hogy a Megbízót a Megbízott
szerződésében foglaltaktól eltérő teljesítésére visszavezethető kár nem érte.

7

A Megbízó feladatai és kötelezettségei

A Megbízó felelős tisztségviselőin, személyzetén keresztül folyamatos kapcsolattartás Megbízott
személyzetével, elsősorban is a Mérnökkel.
A Megbízott, elsősorban is a Mérnök tájékoztatása minden, a Projekt megvalósításával összefüggő,
hozzá eljuttatott és a Megbízott munkájára kihatással bíró adatról, információról, Dokumentumról,
körülményről
A Projekthez kapcsolódó dokumentációk átadása a Szerződés aláírását követően azon a nyelven és
olyan formában, ahogy azok a Megbízó rendelkezésére állnak
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Koordináció a Projekt megvalósításában közreműködő/érintett önkormányzatokkal,
üzemeltetőkkel, intézményekkel, személyekkel, a döntések továbbítása a Megbízottnak
Emlékeztető, jegyzőkönyv készítése a Megbízó által szervezett értekezletekről, megbeszélésekről,
illetve Meghívók elkészítése és megküldése ilyen esetekben
A Megbízott írásos jelentéstervezeteinek 10 napon belüli felülvizsgálata, az észrevételek alapján
véglegesített jelentések elfogadása. Zárójelentés esetében a fenti határidő 20 nap.
Részvétel a Megbízott által szervezett rendszeres és eseti koordinációs megbeszéléseken
nyilatkozattételre feljogosított képviselővel.
A Megbízott benyújtott számláinak felülvizsgálata és jóváhagyás esetén továbbítása a Kohéziós
Alap Közreműködő Szervezetnek.

8

Kapcsolattartás és együttműködés a Megbízó és a Megbízott között

A Megbízott szerződéses és projektmenedzsment kérdésekben Megbízó részéről a Különös
szerződési feltételekben megjelölt személlyel tartja a kapcsolatot.
Megbízott bármilyen tudomására jutott, a felügyeletére bízott vállalkozói és a tervezési
szerződésekben foglaltaktól eltérő teljesítésről, a Projekt végrehajtását veszélyeztető, ill.
akadályozó körülményről, Megbízót hátrányosan érintő, rendkívüli eseményről, továbbá
munkahelyi balesetről és káreseményről Megbízót soron kívül köteles tájékoztatni.
Megbízott személyzete, de elsősorban is a Mérnök és Asszisztense folyamatosan elérhetők kell
legyenek, mobiltelefonjukat folyamatosan bekapcsolva kell tartsák.
A Megbízott által szervezett értekezletek alkalmával Megbízott és a Megbízó jelen szerződés
teljesítésére vonatkozó kérdéseket is megvizsgálja.
A projekt értekezletekről a Megbízott az értekezletet követő munkanapon jegyzőkönyvet készít,
melyet mindkét félnek jóvá kell hagynia.
Az értekezletre bármely fél hívhat résztvevőket a másik fél egyetértésével. Az értekezletek állandó
meghívottai a Kohéziós Alap Irányító Hatóság, a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet és a
Megbízó képviselői. A Megbízó biztosítja az esemény színhelyét. Az értekezlet egyéb technikai
feltételeit a Megbízott biztosítja.
A Megbízott Negyedéves jelentések fő mutatóit a soron következő Mérnökkoordinációs
értekezleten szóban is köteles ismertetni.
Szükség esetén, megfelelő indoklással bármely fél kérheti egyeztető megbeszélések megtartását,
mely felkérésre a másik fél 8 napon belül köteles választ adni. A kérést elutasítani nem lehet, a
megbeszélés megtartásában mindkét fél köteles együttműködni.
A Megbízott és szakértői munkájának értékelésére a Megbízó és/vagy az általa megbízott
szakértők, a Magyar Köztársaság Kormánya illetékes szervei, illetve az Európai Bizottság illetékes
szervei által delegált szakértők jogosultak. Az értékelési kritériumok tartalmazzák a Szerződés
szerinti munkavégzést (minőség és határidők tekintetében), a szakmai előírások és szabványok
teljesítését, a monitoring mutatók teljesülését, az érintettekkel való együttműködés módját,
hatékonyságát, eredményességét.
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I

Bevezetés
Nagykanizsa közigazgatási területének egy része jelenleg nem csatornázott, ezen
településrészek közmőves szennyvízelvezetésének megoldása az egyik célja a tárgyi
tervdokumentációnak. Az agglomerációs szennyvíz fogadása, illetve az újonnan bekapcsolt
nagykanizsai rendszerek miatt, a meglévı nagykanizsai csatornarendszer bizonyos elemeinek
átalakítása is szükséges.
Nagykanizsa jelenleg is rendelkezik szennyvíztisztító teleppel, amely Nagykanizsa
lakosságának egy részét kiszolgálja. A csatornahálózat legnagyobb része elválasztott
rendszerő, azonban a belvárosban vannak olyan körzetek, ahol régi, egyesített rendszerő
csatornahálózat mőködik. A lakossági kibocsátás mellett, néhány ipari üzem is mőködik,
melyek közül több önálló elıkezelı egységgel rendelkezik a közcsatorna rákötési pont elıtt.
Az ipari kibocsátás nem éri el a biológiai kapacitás LE-ben meghatározott értékének 5
százalékát.
Az egyesített rendszerő csatornahálózathoz 6 db záporkiömlı mőtárgy kapcsolódik, amelyek
csapadék esetén a többlet vízmennyiséget az adott befogadó (Dencsár árok, Ördög árok) felé
irányítják.
Jelen beruházás másik célja, hogy a Nagykanizsához kapcsolódó agglomeráció ellátatlan
részén biztosítsa a közmőves szennyvízelvezetést. A nagykanizsai agglomeráció pontos
meghatározására agglomerációs felülvizsgálat készült, amelyet az illetékes hatóságok
jóváhagytak.
Az agglomeráció 4 db regionális rendszerre bontható, amely közül a DK-i ág,
csatornahálózatának kiépítése és a nagykanizsai rendszerhez való kapcsolódása megtörtént
(Bagola, Kisfakos, Nagyfakos, Iharos, Iharosberény, Inke, Pogányszentpéter). A fennmaradó
három regionális rendszer közül a Déli ág (Liszó, Surd) csatornahálózatának a kiépítését a
magas fajlagos költségek miatt az Európai Bizottság nem támogatta, így csak 2 db regionális
rendszer része ezen dokumentációnak. Az agglomerációhoz tartozó települések
kinyilvánították szándékukat, hogy a rendszer kiépítését támogatják.
Nagykanizsa és szennyvíz agglomerációja része a Nemzeti Szennyvízelvezetési és Tisztítási
Megvalósítási Programnak, a 30/2006. (II. 8.) Kormány Rendelettel módosított 25/2002.
(II.27.) Kormány Rendelet szerint Nagykanizsa város és 19 környezı település alkot egy
agglomerációt, és a rendelet mellékletében a 15 000 LE feletti terheléssel jellemezhetı
agglomerációk között szerepel, vagyis a rendeletben elıírt kötelezettségnek legkésıbb 2010.
december 31-ig kell eleget tennie.
Az említett 19 település közül 14 településen jelenleg nincs szennyvízcsatorna. További 5
településen (Iharos, Iharosberény, Inke, Nagyrécse, Pogányszentpéter) van kiépített
csatornahálózat, Liszó és Surd településeken a csatornahálózat kiépítését nem támogatta az
Európai Bizottság, így ezek nem részei ennek a projektnek, ugyanakkor szennyvizüket, a
várossal kötött szerzıdés alapján, a nagykanizsai szennyvíztisztító telepre továbbítják, így
szennyvíz terhelésüket a tervezés során figyelembe kell venni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város és az agglomerációban szereplı, csatornával nem rendelkezı
14 település létrehozta a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulást ennek a beruházásnak a
megvalósítására.
A Társulás KEOP pályázatot készített a város meglévı csatornahálózatának bıvítésére, a
csatornázatlan települések szennyvízelvezetésének megoldására és a nagykanizsai üzemelı
szennyvíztisztító telep fejlesztésére. A 1067/2005. (VI. 30.) Kormány Határozat
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nagyprojektnek minısítette a beruházást. Az NFÜ és a Társulás között kötött támogatási
szerzıdés alapján a pályázat elıkészítése során elkészült a csatornahálózat vízjogi létesítési
engedélyezési terve, mely alapján megszületett a vízjogi létesítési engedély.
A szennyvíztisztító telepre jelenleg érvényes tisztított szennyvíz határértéket a 192/6/2005.
iktatási számú vízjogi üzemeltetési engedély illetve a környezetvédelmi engedély, majd a 4326/5/2007-es iktatási számú elvi vízjogi engedély határozza meg. A Nyugat-Dunántúli
Környezetvédelmi Felügyelıség elıírta a N és P eltávolítás szükségességét, a jogszabályok
változása és a befogadó védelme miatt. Ezt a jelenlegi telep nem képes teljesíteni.

I.1

Projekt fı célja

A projekt elsıdleges célja, hogy a nagykanizsai agglomerációban megfelelı
szennyvízelvezetést és tisztítást biztosítson, összhangban a nemzeti és EU-s jogszabályi
kötelezettségekkel. A csatornahálózat bıvítésének köre a Nagykanizsa belterületén lévı, a
csatornahálózathoz még nem csatlakoztatott területek bekötésére és a város közigazgatási
határain belül található egyes városrészek elválasztott rendszerben történı csatornázására, a
meglévı hálózat egyes elemeinek rekonstrukciójára, illetve az agglomeráció még nem
csatornázott településeinek: Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fızvölgy, Homokkomárom,
Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác, Semjénháza, Szepetnek és
Zalaszentbalázs bekötésére terjed ki.
A projekt keretében kiépülnek az eddig csatornázatlan területeken a helyi gyıjtırendszerek,
nyomóvezetékek és a hozzátartozó átemelık. A beruházás keretein belül technológiai
fejlesztéssel alkalmassá teszik a meglévı szennyvíztelepet a nagyobb hatásfokú, tápanyageltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra (a telep jelenlegi technológiája nem alkalmas a
szennyvíz elıírt határértékre való megtisztítására, teljes tápanyag eltávolításra). Ezáltal a
befogadó felszíni víz – a Dencsár árok – és közvetve a Principális csatorna vízminıségi
állapota javulni fog. A projekt fontos célja, hogy a jövıben a szennyvíztelepen keletkezı
fölösiszap kezelésére korszerő és gazdaságos iszapkezelési eljárás valósuljon meg. A projekt
megvalósulása hozzájárul a szennyvíztisztítási tevékenységek környezetterhelı hatásainak
minimalizálásához, a környezetszennyezés megelızéséhez és ezáltal biztosítja a környezet
védelmét.

I.2

A projekt keretében megvalósuló létesítmények
•

Nagykanizsa
belváros
csatornarekonstrukciója

ellátatlan

városrészeinek

csatornázása

és

•

Észak – nyugati régió (Bocska, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Főzvölgy,
Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Zalaszentbalázs, Nagykanizsa-Korpavár)
csatornázása

•

Dél – nyugati régió (Szepetnek, Rigyác, Eszteregnye, Fityeház, Semjénháza,
Nagykanizsa-Bajcsa) csatornázása

•

Nagykanizsa szennyvíztisztító telep bıvítése
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II Projekt keretében megvalósuló építési munkák ismertetése
II.1 A Megbízó tervei alapján megvalósítandó munkák
Ezen építési munkák a FIDIC piros könyv általános szerzıdéses feltételei alapján
valósulnak meg. A szerzıdési feltételek pontos megnevezése:
„ÉPÍTÉSI MUNKÁK Szerzıdéses Feltételei Megbízó által megtervezett magas- és
mélyépítési munkákhoz, FIDIC 1999. kiadvány.”
(hivatalos magyar fordítás: Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége, Budapest, 2005.
ISSN 12 18 6120, ISBN 963 85287 9 6)
II.1.1 Nagykanizsa belváros ellátatlan városrészeinek csatornázása és csatornarekonstrukciója
Nagykanizsa csatornázása és csatornarekonstrukciója 1 db építési szerzıdés keretében kerül
megvalósításra.
•

Az építési munkák elvégzése (FIDIC piros-könyv 1999. feltételrendszere alapján),
amely a munkák kivitelezésére, üzempróbáira, valamint szavatossági munkáira
terjed ki és magában foglalja a kivitelezéshez szükséges részletességő
tervdokumentáció elkészítését is.

Az érintett településrészek elhelyezkedését az 1. sz. melléklet (Átnézeti helyszínrajz) mutatja.
HBA

4

db

Helyi átemelık összesen

7

db

Regionális átemelık összesen (központival együtt)

2

db

1.667

db

Bekötıvezetékek hossza összesen

11.724

m

Nyomóvezetékek hossza összesen

3.283

m

24.068

m

695

fı

5.554

m

4

db

Bekötések száma összesen (Tetı és víznyelı bekötésekkel)

Gravitációs csatornák hossza összesen
Újonnan ráköthetı lakosok száma
Csatornarekonstrukció összesen (bekötıvezetékekkel)
Átemelı felújítás

1. Táblázat: megvalósítandó vezetéképítési, csatornarekonstrukciós és egyéb munkák
Jellemzı mennyiségei
II.1.2 Nagykanizsai agglomerációs települések csatornázása
Nagykanizsa agglomerációjának csatornázása 1 db építési szerzıdés keretében kerül
megvalósításra.
•

Az építési munkák elvégzése (FIDIC piros-könyv 1999. feltételrendszere alapján),
amely a munkák kivitelezésére, üzembpróbáira, valamint szavatossági munkáira
terjed ki. Ezek felosztása az alábbi:
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o Észak – nyugati régió (Bocska, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Főzvölgy,
Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Zalaszentbalázs, NagykanizsaKorpavár) csatornázása
o Dél – nyugati régió (Szepetnek, Rigyác, Eszteregnye, Fityeház, Semjénháza,
Nagykanizsa-Bajcsa) csatornázása
Az érintett települések elhelyezkedését az 1. sz. melléklet (Átnézeti helyszínrajz) mutatja.

HBA

13

db

Helyi átemelık összesen

4

db

Regionális átemelık összesen

8

db

Bekötések száma összesen (gravitációs + HBA)

1.151

db

Bekötıvezetékek hossza összesen

9.025

m

Nyomóvezetékek hossza összesen

23.606

m

Gravitációs csatornák hossza összesen

18.977

m

2.598

fı

Csatornahálózatra ráköthetı lakosok száma

2. Táblázat: Észak - nyugati régió csatornaépítésének mennyiségi jellemzıi
HBA

6

db

Helyi átemelık összesen

9

db

Regionális átemelık összesen

6

db

1.795

db

Bekötıvezetékek hossza összesen

16.184

m

Nyomóvezetékek hossza összesen

35.267

m

Gravitációs csatornák hossza összesen

24.060

m

4.752

fı

Bekötések száma összesen (gravitációs + HBA)

Csatornahálózatra ráköthetı lakosok száma

3. Táblázat: Dél - nyugati régió csatornaépítésének mennyiségi jellemzıi
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II.2 A Vállalkozó tervezésében és kivitelezésében megvalósuló fejlesztés
A szerzıdési feltételek pontos megnevezése:
„A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT
GÉPÉSZETI ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK TERVEZÉSE-ÉPÍTÉSE
SZERZİDÉSES FELTÉTELEI
A KIEGÉSZÍTİ MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁKKAL
FIDIC 1999. kiadvány.”
(hivatalos magyar fordításs: Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége, Budapest,
2000. ISSN 12 18 6120, ISBN 963 85287 8 8

•

Tárgyi építési munka a FIDIC sárga-könyv 1999. feltételrendszere alapján készül,
amely a tervezésre, engedélyeztetésre, kivitelezésre, üzembehelyezésre,
üzempróbáira, valamint szavatossági munkáira terjed ki.
o Dél-nyugati régió Rigyác, település egyes részeinek csatornázása

HBA

22

db

Helyi átemelık összesen

1

db

Regionális átemelık összesen

-

db

34

db

Bekötıvezetékek hossza összesen

261

m

Nyomóvezetékek hossza összesen

1679

m

Gravitációs csatornák hossza összesen

801

m

Csatornahálózatra ráköthetı lakosok száma

136

fı

Bekötések száma összesen (gravitációs + HBA)

o Nagykanizsai szennyvíztisztító telep bıvítése
A jelenlegi állapot bemutatása
A nagykanizsai szennyvíztisztító telep 1980-ban épült, 36.000 m3/d hidraulikai, 25.000
m3/d biológiai kapacitással és iszapsőrítéssel. A rács és a homokfogó mőtárgy mellett egy
totáloxidációs biológiai egység épült csatornamedencés levegıztetı medencével és egy
utóülepítıvel, illetve a fertıtlenítés mőtárgyaival. Az egyesített csatornarendszerbıl érkezı
záporvizeket egy külön tározóba vezetik. Jelenleg a biológiai tisztítás során keletkezı
fölösiszap víztartalmának csökkentésére gravitációs sőrítıt alkalmaznak, majd egy
földmedencés tározóba szivattyúzzák az iszapot, ahonnan azt rendszeresen elszállítják, és
injektálással mezıgazdasági elhelyezésre kerül.
1991. évben a telepen rekonstrukciós munkákat végeztek, melynek keretében a levegıztetı
medencét anaerob térrészekkel egészítették ki, a rotorokat mélylégbefúvásos levegıztetésre
cserélték. Az átalakítások idején a telep jelentıs mennyiségő, nagy szennyezettségő ipari
szennyvizet fogadott, amely a sörgyárból származott. A technológiaváltásnak köszönhetıen
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a tisztításban a biológiai foszfor eltávolítás is megvalósult. Ekkor épült meg a második
utóülepítı is.
A szennyvíztelepen iszapkezelés gyakorlatilag nincs. Az üzemeltetés során a berendezések
egy része korszerőtlenné vált, a nyers szennyvíz összetétele (a sörgyár megszőnésével)
megváltozott, és a tisztítási technológiával szemben állított követelmények megváltoztak.
A telep tisztított szennyvizének befogadója a Dencsár árok.
A tervezendı technológiával szemben támasztott fontosabb követelmények
A szennyvíztisztító telep fejlesztése a mechanikai tisztítás mőtárgyainak gépészeti
átalakításával, a biológiai tisztítás új biológiai mőtárgy építésével fog megvalósulni. A
biológiai tisztítás átalakítása mellett igen fontos szerepet kap a korszerő iszapkezelés
kiépítése, amely az iszapelhelyezés lehetıségeit bıvíti. A telep tervezési kapacitása 89.157
lakosegyenérték és 21.250 m3/d hidraulikai terhelés.
Szennyvízvonal
•

•
•

•
•
•
•

Mechanikai tisztítás: kapacitása 1600 m3/h
o Rács, gépészet felújítása
o Homokfogó, gépészet felújítása
Szippantott szennyvíz fogadó állomás: rács, mennyiségi-minıségi mérés, fogadó
akna, átemelı kapacitása 355 m3/nap
Biológiai tisztítás: kapacitása 10.900 m3
o Anaerob tér
o Anoxikus tér
o Aerob tér
o Anoxikus tér
Utóülepítés: 2 db meglévı Dorr típ. mőtárgy gépészeti felújítása, 3.500 m3
kapacitása elegendı
Iszap-recirkuláció: áganként maximum 21.250 m3/nap kapacitásra kell bıvíteni
Fertıtlenítés: mőtárgy gépészeti felújítása, 625 m3 kapacitása elegendı
Záporvíz tározó: kapacitása 10.500 m3

Iszapvonal
Ahhoz, hogy az iszap biztonsággal elhelyezhetı legyen a következı feltételeknek kell eleget
tennie az új iszapkezelésnek:
- Iszap stabilizált legyen, hogy a szaghatásoktól mentes legyen
- A kezelés során keletkezı biogázból energiát kell visszanyerni
- Az iszapot fertıtleníteni kell, hogy több iszap elhelyezési lehetıség legyen.
•

Iszapkezelés
o Iszapsőrítés: új mőtárgyak építésével



Pálcás sőrítı
Gépi sőrítı
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o
o
o
o
o

Ultrahangos elıkezelés: 6 kW teljesítményő
Anaerob mezofil rothasztás: 2 db rothasztó, 2090 m3 össztérfogattal
Víztelenítés: 1 db dekanter centrifuga, 10 m3/h teljesítménnyel
Komposztálás: 2 db új, 250 m3-es prizma
Iszaptárolás: hasznos alapterület ~ 900 m2

Rész-munkák, szakaszok:
Az elvégzendı feladatokat olyan szakaszokra kell bontani, amelyek Vállalkozó munkáját
megkönnyítik, és lehetıvé teszik az egyes szakaszok önálló megvalósítását. Az egyes részfeladatok a következık:
1. az engedélyezési tervek készítése és leadása
2. a létesítési engedélyek megszerzése
3. a kiviteli tervek készítése - kivitelezés - hatósági átadás-átvétel
4. az üzemeltetési engedélyek megszerzése
5. a hibakijavítási kötelezettségek teljesítése, végszámla
Minden tervezett létesítménynek és ezek egyes elemeinek meg kell felelniük a
vonatkozó hatályos jogszabályi követelményeknek, a munkát pedig a magyar
szabvánnyal honosított európai szabványok, ezek hiányában a hatályos magyar,
ezek hiányában más hatályos európai nemzeti szabványokra való hivatkozással kell
végezni.
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