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AJÁNLATTEV ŐI KÉRDÉSEK – AJÁNLATKÉR ŐI VÁLASZOK 

MILLFAV vonalán alépítmény felújítása zúzottk ő ágyazat cserével 

(Tender szám: 15/TB-40/2013) 

 

A 280/84-15/2013/290 ikt. sz. kiegészítő tájékoztatásukkal kapcsolatban az alábbi 
kérdések érkeztek:  

1. A 29. kérdésre adott válasz második szelvényadatát így értelmezzük-e helyesen: 
32+12 (nem 32+21 ) ? 

Válasz:  Jól értelmezik, elírás történt, az ”1”-es és „2”-es számot felcseréltük. 
Helyesen: 32+12. 

 

2. Az 53., 54. kérdésre adott válasz - nézetünk szerint - ellentmond a 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályaiban, azaz a hulladékkezelés szabályozása a nem 
építésügyi hatósági engedélyköteles építési tevékenység során fejezetben 
foglaltaknak: 

11. § (1) Az építtető köteles elkészíteni az építési, illetve bontási tevékenység 
megkezdése előtt a 2. számú melléklet szerinti építési hulladék tervlapot, illetve a 3. 
számú melléklet szerinti bontási hulladék tervlapot, továbbá az építési, illetve bontási 
tevékenység befejezését követően a ténylegesen keletkezett hulladékról a 4. számú 
melléklet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve az 5. számú melléklet 
szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot. 

Válasz:  45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet vonatkozó mellékletei és a 
tervlap készítési kötelezettség 2010. óta nincs hatályban. Csak építési bontási 
hulladék nyilvántartó lapot kell kitölteni a munka befejezése után, az összes 
ténylegesen keletkezett hulladékról. Ezt a lapot a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
melléklete tartalmazza. 

Hulladékgazdálkodási szempontok beruházásoknál: 

 
A kivitelezési munkálatok során Kivitelezőnek az építési, bontási hulladékok 
kezeléséről szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet szerint, valamint 
veszélyes hulladék keletkezése esetén a 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet 
előírásainak megfelelően kell eljárnia. A Kivitelező köteles az építési, bontási munkák 
során keletkező hulladékokat a jogszabályoknak megfelelően elszállíttatni, vagy 
helyben történő hasznosítás esetén erről írásban nyilatkozni. 
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A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet értelmében a Kivitelező (felelős műszaki vezető) 
feladata értesíteni az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget arról, ha az építési 
munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége eléri a 45/2004. 
(VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletben előírt mennyiségi küszöbértéket. 
 
A kivitelezési munkálatok után Kivitelezőnek el kell számolni a hulladékkal a BKV Zrt. 
felé, ezért az építési, bontási munkák végén Kivitelezőtől kérjük, hogy a kezelő 
átvételi igazolásokat (befogadó nyilatkozatot), helyben hasznosítás esetén a 
Kivitelező erre vonatkozó nyilatkozatát, az építési, bontási hulladék nyilvántartó lapot 
– hiánytalanul kitöltve (melynek elkészítését az építési napló alapján az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet a Kivitelező 
(felelős műszaki vezető) feladataként ír elő), valamint a veszélyes 
hulladékszállításokról az SZ kísérőjegyeket átadni szíveskedjen.  
 
A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet értelmében, az építési illetve 
bontási munkálatok befejezését követően a kezelő átvételi igazolásokat (befogadó 
nyilatkozatot), helyben hasznosítás esetén a Kivitelező erre vonatkozó nyilatkozatát, 
az építési, bontási hulladék nyilvántartó lapot – hiánytalanul kitöltve be kell nyújtani a 
területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség felé, amennyiben a keletkezett 
hulladék mennyisége bármely csoportban meghaladja a rendelet 1. számú melléklet 
szerinti táblázatában közölt határértékeket. 

 
3. Az 57. sz kérdésre adott választ nem tudjuk értelmezni. Kérjük Önöket, 
elvárásukat bővebben kifejteni szíveskedjenek. 

Válasz:  A Pályafenntartási Szolgálat a MILLFAV vonalára alkalmazott, külön e célra 
készített kézi mozgatású űrszelvénymérő kocsit rendelkezésre bocsájtja a nyertes 
kivitelező számára a MILLFAV P1, P2-es utasítással együtt, mely előírásoknak 
megfelelően kell az űrszelvénymérést elvégezni.  

 


