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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
Ajánlattevőnek az eljárás I. és II. részénél felsorolt 3,5 tonna feletti gépjárművek fenntartásának teljes körű karbantartási és javítási 
tevékenységeit kell ellátnia.  
 
A karbantartás magában foglalja mindazokat a ciklikusan ismétlődő műveleteket, amelyeket el kell végezni ahhoz, hogy a gépjármű 
megbízhatóan működjön és rendeltetésszerű használata mellett megőrizze megfelelő műszaki és esztétikai állapotát az élettartama során. 
Ideértve elsődlegesen a gyári technológiai ciklusok (használati idő, futásteljesítmény, üzemóra vagy egyéb paraméter) szerinti karbantartási 
munkafolyamatok elvégzését, azaz a technológiai előírásban szereplő kötelező átvizsgálásokat, az olaj-, szűrő-, alkatrészcseréket, valamint 
egyéb munkákat. 
 
A javítás a gépjármű üzemképességének helyreállítása érdekében tett beavatkozás, mely egyrészt a normál elhasználódásból eredő 
alkatrészcseréket (pl.: kopó-, forgó alkatrészek), másrészt a hirtelen fellépő hibák elhárítását (pl.: káresemény) foglalja magában a következők 
szerint: 

– Gépjárműszerelés 
o Szerviz és ápolási műveletek 
o Ellenőrzési, beállítási, beszabályozási, vizsgálati műveletek 
o Futó javítások, hibaelhárítás, fődarabok és főegységek cseréje 
o Fődarabok, főegységek és részegységek bontása, javítása 

– Karosszériajavítás 
o Karosszériák bontása, javítása 
o Karosszéria elemek cseréje 
o Alvázjavítás 

– Jármű felépítmény javítása 
o Speciális felépítmények teljes körű javítása 
o Hidraulika rendszer ellenőrzése, javítása, egységek cseréje 
o Ponyva és ponyvatartó javítása, cseréje  
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– Gépjármű-villamossági és elektronikai javítás 
o Gépjárművek elektromos berendezéseinek diagnosztikai vizsgálata, ellenőrzése és beszabályozása, a részegységek cseréje, 

bontása, javítása 
o Jármű elektronikai egységeinek ellenőrzése, az egyes alkatrészek cseréje 
o Jármű akusztikai elemek ellenőrzése, javítása 
o Akkumulátorok állapotának ellenőrzése, töltése, cseréje 
o A hűtők javítása, tisztítása vagy cseréje 
o A légkondicionáló ellenőrzése, javítása, feltöltése 

– Autófényezés 
o Részegységek vagy a teljes gépjármű fényezése előírt technológia szerint 

– Gumiabroncs javítás 
o Gumiabroncsok szerelése, javítása, cseréje, kiegyensúlyozása 

– Egyéb javítások 
o Belső borítások, ülések javítása vagy cseréje 
o Rakodótér-, műhely rész kialakítása, javítása, cseréje 
o Gépjárművek külső-belső tisztítása, alvázmosása, motortér tisztítása 

 
A gépjármű és speciális berendezéseinek üzemeltetéséhez, használatához kapcsolódó fel nem sorolt mindennemű javítási, szervizelési 
tevékenységek ellátása. 
 
Hatósági műszaki vizsgára bemutatás, vizsgára bocsátás, valamint hozzá kapcsolódó adminisztráció elvégzése. 
 
A 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet által kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat előírásai szerinti Időszakos vizsgálatok, és a hozzá kapcsolódó 
adminisztráció elvégzése. 
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I. rész esetében: Speciális felépítménnyel rendelkező pályakarbantartó gépjárművek 

 

Forgalmi 
rendszám 

Jármű típusa Jármű fajtája Felépítmény 
Gyártási 

év 
Karbantartás 

Műszaki 
vizsga 

Emelőgépes 
szerkezeti 
vizsgálat 

Emelőgépes 
fővizsgálat 

Emelőgépes 
biztonságtechnikai 

felülvizsgálat 

XVP840 ECIM E250AF pótkocsi 
Pótkocsi, telepített 
agregát 

2006 
  

2 évente 
      

CCN763 IFA W50L/ADK 70 tehergépkocsi Daru 1987 évente évente 3 havonta évente 5 évente 

CKC942 
IFA W50L/K 
UNIKKON tehergépkocsi 

Konténerszállító 
(törmelék) 

1987 évente évente 3 havonta évente 5 évente 

IIY675 IVECO tehergépkocsi Fix plató, önrakodó daru 2002 évente évente 3 havonta évente 5 évente 

XYE996 Meyer AZ HLC pótkocsi 
Pótkocsi, rögzített 
felülettisztítóval 

2010 
  

2 évente 
      

AZE825 PANTER ADK-125 tehergépkocsi DARU 1980 évente évente 3 havonta évente 5 évente 

JEN019 RENAULT MIDLUM tehergépkocsi Locsoló 2004 évente évente       

BAS733 SKODA LIAZ tehergépkocsi Locsoló 1987 évente évente       

BVC790 VOLKSWAGEN 231 tehergépkocsi Ívsínkenő 1977 évente évente       

LMV953 
VOLVO 
FM400LE8X4 

tehergépkocsi Daru 2009 évente évente 3 havonta évente 5 évente 

YHW709 VOLVO LM 846 
homlokrakodó 

munkagép Homlokrakodó 1972 évente évente 
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II. rész esetében: Régi típusú zavarelhárító gépjárművek 

Forgalmi 
rendszám 

Jármű típusa Jármű fajtája Felépítmény 
Gyártási 

év 
Karbantartás 

Műszaki 
vizsga 

Emelőgépes 
szerkezeti 
vizsgálat 

Emelőgépes 
fővizsgálat 

Emelőgépes 
biztonságtechnikai 

felülvizsgálat 

GVB187 AVIA  A60EL tehergépkocsi Fix plató, ponyva 1998 évente évente       

BHG819 AVIA A30 MP13 tehergépkocsi Emelőkosár 1987 évente évente 3 havonta évente 5 évente 

CDC416 AVIA A30 MP13 tehergépkocsi Emelőkosár 1985 évente évente 3 havonta évente 5 évente 

ACF210 AVIA A31/4 NSJ tehergépkocsi Dobozos, műhely 1986 évente évente       

BFD393 CSEPEL D754 tehergépkocsi Dobozos, műhely 1984 évente évente       

BHG753 CSEPEL D754 tehergépkocsi Dobozos, műhely 1983 évente évente       

XRP190 ESTRANO pótkocsi Pótkocsi, szerelt kosár 1991 évente évente 3 havonta évente 5 évente 

BHG870 IFA MULTICAR 2530 tehergépkocsi Létra 1987 évente 2 évente 3 havonta évente 5 évente 

BRE763 IFA MULTICAR 2530 tehergépkocsi Létra 1989 évente 2 évente 3 havonta évente 5 évente 

BSP447 IFA MULTICAR 2530 tehergépkocsi Létra 1987 évente 2 évente 3 havonta évente 5 évente 

BAS805 IFA W50L/SP FIX tehergépkocsi Fix plató 1989 évente évente       

BEE303 IFA W50L/SP FIX tehergépkocsi Fix plató 1989 évente évente       

BJM266 IFA W50L/SP FIX tehergépkocsi Fix plató 1989 évente évente       

BAS734 IFA W50LA/K BIL tehergépkocsi Billenő plató 1987 évente évente       

CCN705 IFA W50LA/K BIL tehergépkocsi Billenő plató 1985 évente évente       

FDY682 IFA W50LA/K BIL tehergépkocsi Billenő plató, hókotró 1987 évente évente 
      

HHX112 MAN 6.163.26 tehergépkocsi Dobozos 2000 évente évente       

XTV389 SCHMID FG75F pótkocsi Pótkocsi 2004   2 évente       

 


