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          7. sz. melléklet 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Ajánlatkérő elvárja, hogy a nyertes ajánlattevő a szolgáltatás ellátása során a jogszabályokban, 

rendeletekben meghatározott vegyszerek megválasztásával törekedjen a rezisztencia kialakulásának 

késleltetésére, továbbá, hogy lakott területen az elvárt legalább 30 naptári napig, illetve 

belterületnek nem minősülő területen, az elvárt legalább 60 naptári napig tartó jótállási időtartam 

alatt folyamatosan gyommentes legyen a terület. Az elvégzett munkára az Ajánlattevőnek jótállást 

kell vállalnia. 

Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a vállalt jótállási időről. 

Gyommentesnek tekinti a területet az Ajánlatkérő, ha a kezelt terület 5 %-át nem éri el a gyomosodó 

terület nagysága. 

Nyertes ajánlattevő köteles betartani a gyomirtási tevékenységgel kapcsolatos törvényi, jogszabályi, 

növényvédelmi előírásokat, szabályozásokat valamint a munkavédelmi, biztonsági, egészségügyi, 

környezetvédelmi előírásokat. A vegyszeres gyomirtási munkák alkalmával közcsatornát, felszíni és 

felszín alatti vizeket és földtani közeget szennyezni tilos. A munkákat, a növényvédelmi 

tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet környezetvédelmi előírásainak, valamint a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII.21.) Kormányrendelet, a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet előírásainak betartásával kell végezni. 

Nyertes ajánlattevő kötelessége a szolgáltatás ellátásához szükséges eszközök, anyagok, vegyszerek, 

szerszámok és a képzett humánerőforrás biztosítása. 

Nyertes ajánlattevőnek  felelősséget kell vállalnia a tevékenysége végzése során bekövetkezett 

harmadik személynek illetve a Ajánlatkérőnek okozott károkért. 

Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell a hulladékok (vegyszer maradékok, vegyszeres csomagolási 

hulladék, zöldhulladék) gyűjtését, elszállítását, kezelését. 

Nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a felhasználni kívánt gyomirtó szer(ek)nek a megfelelő 

munkahelyi, elsősegély-nyújtási személyi és tárgyi feltételeit. 

Az irtószer hatása után a vágányzónában szárazon állva maradt gyomokat, ha van ilyen, a Nyertes 

ajánlattevő köteles a sínkorona szintjég kaszálni. A vágányzónában történő kaszálás munkavédelmi 

előírását a Nyertes ajánlattevőnek a szerződéshez mellékelnie kell. A vágányzónában a szárazon állva 

maradt gyomok kaszálásakor a Nyertes ajánlattevő köteles betartani a tevékenységgel kapcsolatos 

törvényi, jogszabályi előírásokat, szabályozásokat valamint a munkavédelmi, biztonsági, 

egészségügyi, előírásokat. A Nyertes ajánlattevő a szárazon állva maradt gyomok kaszálásakor teljes 

felelősséget kell hogy vállaljon bárminemű elemi kárért vagy személyi sérülésért. 
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A villamos ágazatnál történő munkavégzéshez a tevékenységet ellátó dolgozóknak rendelkezni kell a 

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium által 353.682/93 sz. alatt jóváhagyott F.2. Forgalmi 

Utasításban rögzített forgalmi vizsgával. A vegyszerezés, gyomirtás a nyílt vonalon és állomási 

területeken átlag 6 méter szélességig történik.  

A villamos vonalakon a vegyszeres gyomirtás szegélykőtől szegélykőig, illetve zúzott kő esetén átlag 6 

méter szélességig történik.  

A villamos vonalakon az egyes megrendelésben kerül meghatározásra a munkavégzés időpontja. 

Ajánlatkérő a megrendelés előtti helyszíni bejárás és felmérés alapján határozza meg a munkaterület 

nagyságát és az igazolt lepermetezett terület m2-re alapján fizeti ki az ellenértéket. Ajánlatkérő nem 

tud minden helyszínre helyszínrajzot biztosítani, a megrendelés előtti helyszíni bejárás és felmérés 

alapján lesz meghatározva az adott terület nagysága. Teljes gyomirtásra van szükség. Ajánlatkérő 

gyommentesnek tekinti a területet amennyiben a kezelt terület 5 %-át nem éri el a gyomosodó 

terület nagysága a műszaki leírásban (6. sz. melléklet) meghatározottak szerint. Minden kultúra ellen 

kell védekezni (egyszikű és kétszikű). Vegetációtól függ a permetezések száma. 

A nyertes Vállalkozónak vállalnia kell, hogy a Villamos ágazatnál történő munkavégzéshez a 

tevékenységet ellátó dolgozók közül munkacsapatonként legalább egy főnek rendelkeznie kell a - 

vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és 

vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély 

kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. NFM rendelet 

alapján-: 

Közúti villamos vasúti pályahálózat táblázat 25. sorszám (vasúti munkavezető) alatt szereplő 

munkakör betöltéséhez szükséges érvényes vizsgával. A munkakör betöltéséhez szükséges vizsga a 

rendelet 3. melléklet II. 2.1. Közúti villamos vasúti pályahálózat táblázat 8. sorszám alatt szereplő 

képzés sikeres elvégzésével szerezhető meg. (Villamos) 

Közúti fogaskerekű vasúti pályahálózat táblázat 26. sorszám (vasúti munkavezető) alatt szereplő 

munkakör betöltéséhez szükséges érvényes vizsgával. A munkakör betöltéséhez szükséges vizsga a 

rendelet 3. melléklet II.2.4. Közúti fogaskerekű vasúti pályahálózat táblázat 7. sorszám alatt szereplő 

képzés sikeres elvégzésével szerezhető meg. (Fogaskerekű) 

A BKV Zrt. villamos vonalhálózatán közúti-, vasúti pályafenntartási és felügyeleti tevékenységre 

vonatkozó munkavédelmi szabályok, biztonságtechnikai, egészségügyi, környezetvédelmi valamint 

tűz- és vagyonvédelmi előírások betartása a Nyertes ajánlattevő dolgozói számára kötelező. 

Ajánlatkérő ennek érdekében Nyertes ajánlattevő képviselőjét az F1, F2, munkavédelmi, tűzvédelmi 

és környezetvédelmi oktatásban részesíti, illetve tájékoztatja a helyi sajátosságokról.  

Amennyiben Nyertes ajánlattevő ilyen képesítésű személyt nem tud biztosítani, csak szakfelügyelet 

mellett végezheti a tevékenységet. A Ajánlatkérő térítés ellenében biztosít szakfelügyeletet. A 

Nyertes ajánlattevő által kijelölt és vizsgázott munkavezetők kötelesek az elsajátított ismereteket a 

szolgáltatás ellátásában résztvevő munkatársaik felé kimutathatóan tovább oktatni.  
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A munkavégzés során betartandó utasítások: 

Villamos és Fogaskerekű F.1 és F.2 utasítás 

A munkavégzés egyéb feltételei 

A tevékenység szükség szerint bármely napszakban végezhető, Villamos és Fogaskerekű forgalom 

zavartalan fenntartása mellett. 

Az alábbi területeken a munkavégzéshez forgalmi vizsga megszerzése szükséges (19/2011 NFM 

rendelet szerint). 

Villamos és Fogaskerekű vonalon a munkakezdés előtt a Vállalkozó köteles bejelentkezni a helyi 

pályamesternél és a BKV Zrt. Pálya Zavarelhárító Üzemnél (PZÜ), (461-6500/24346) a dolgozói 

létszám megadásával, a munka befejezésekor kijelentkezni a PZÜ-nél. 

A Metró járműtelepeken végzendő vegyszeres gyomirtási feladatok egy része a feszültség és 

forgalom alatti pályán végzendő, ezeken a területeken csak és kizárólag üzemszüneti időben éjjel 

(0:10-03:30-ig) feszültségmentesítést követően végezhető a munka. A harmadik sín mentes 

területeken nappal is végezhető munka 05:00-14:00-ig munkanapokon. 

A figyelőőri feladatok ellátására a munkahelyi vezető a munka megkezdése előtt egy főt köteles 

kijelölni. 

Munkavégzés során Vállalkozó minden dolgozójának – napszaktól függetlenül – láthatósági mellényt 

kell viselni. 

 

 

 


