
MŰSZAKI LEÍRÁS 

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű 
Üzemben üzemelő Emissziómérő cseréje tárgyú beszerzési igényhez meghirdetett indikatív ajánlati 
felhívás ajánlattevői részére 
 

 

I. Közbeszerzés tárgya 

 

A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. Fővárosi Hulladékhasznosító Mű 1-4 blokkján meglévő 
folyamatos emissziós mérőrendszer, valamint a mérőrendszerhez kapcsolódó teljes adatgyűjtő és 
kiértékelő rendszer cseréje az elérhető legjobb technika (BAT) követelményének megfelelően. 

Az újonnan telepítendő mérőrendszer Ajánlatkérő telephelyén, a meglévő, blokkonként telepített 
emissziós mérőrendszerek kiváltásaként üzemeljen. 

Az ajánlatkérés tárgya műszaki funkcionális egységet képez, a rendszer egyes részei külön-külön nem 
tudják ellátni a feladatot. 

Jelen ajánlatkérés mind a 4 blokkra, valamint a teljes adatgyűjtő-, megjelenítő- és kiértékelő rendszerre 
vonatkozik.  

Az ajánlat a megvalósulás teljes költségét kell tartalmazza (műszaki tervek elkészítése, hatósági 
engedélyeztetés, szükséges készülékek ára, beépítés, kivitelezés költsége, telepítés utáni QAL2 
mérés), a régi rendszer bontása és a meglévő adatok archiválása. 

Az ajánlat térjen ki a mérőrendszer 7 éves karbantartási (fogyóalkatrész + munkadíj) költségére is.  

II. Berendezésekkel kapcsolatos műszaki követelmények 

 

II.1 Eljárás részét képező folyamatos emissziós mérőrendszer minimum követelményei: 

• meg kell felelnie az MSZ EN 14181:2015 szabvány előírásainak, 
• meg kell felelni az Ajánlatkérő PE/KTF/886-29/2015 számú egységes környezethasználati 

engedélyében meghatározott vonatkozó előírásoknak, 
• meg kell felelni a vonatkozó legfontosabb jogszabályoknak:  

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési 
feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről, 
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 
források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 
szabályokról 

• magyar nyelvű dokumentáció (kezelési és karbantartási utasítás) megléte, 
• a biztonságos üzemeltetéshez szükséges oktatás magyar nyelven. 

II.2 Általános műszaki követelmények: 

• Az 1-4 blokkok füstgázcsatornái egy közös (P1) pontforrásra csatlakoznak. A P1 pontforráson 
összesen kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét a blokki mérések alapján kell 
meghatározni. A meglévő emissziómérő rendszerrel egyenértékűen 4 egymástól független 
blokki mérőrendszer kialakítása szükséges. 

• Az egyes komponensekre vonatkozó méréstartományok feleljenek meg az PE/KTF/886-
29/2015 számú egységes környezethasználati engedély által, a P1 pontforrásra előírt 
határértékeknek. 

• A rendszer végső átadását megelőzően akkreditált laborral összehasonlító mérést (QAL2) kell 
végeztetni. 

• 4 db blokki mérést a meglévő összesen 2 db közös konténerben kell elhelyezni, konténerenként 
2 blokki mérést kiszolgálva. 

• A konténerek meglévő klímarendszere szükség esetén használható. 



• A pontosság ellenőrzéshez szükséges hitelesítő gázokat, valamint a folyamatos működéshez 
szükséges műszerlevegőt ajánlatkérő biztosítja. A rácsatlakozás az ajánlattevő feladata. 

• A konténerben kell elhelyezni az emissziós adatgyűjtő rendszer szükséges hardver elemeit. 

• A telepítendő műszerek feszültségellátása a jelenlegi mérőkonténerből történik a HHM meglévő 
szünetmentes betáplálásról, kivéve a mintavevő cső fűtését, mely diesel betáplálásról (a diesel 
generátor 2 percen belül elindul) kapja a megtáplálást. 

• Gondoskodni kell a berendezések túlfeszültség és villámvédelméről 

• Ajánlattevő feladata a jelenlegi mérőrendszer elbontása is (annak elszállítása nem képezi a 
vállalkozás részét). 

II.3 Blokkonként mérendő komponensek: 

1. folyamatosan mérni és rögzíteni kell a nitrogén-oxidok (a továbbiakban: NOx), szén-
monoxid (a továbbiakban: CO), összes szilárd anyag, TOC, hidrogén-klorid (a 
továbbiakban: HCl), hidrogén-fluorid (a továbbiakban: HF) és kén-dioxid (a továbbiakban: 
SO2) kibocsátást; 

2. folyamatosan mérni és rögzíteni kell a következő működési paramétereket: hőmérséklet a 
tűztér belsejében a falnál, a füstgáz oxigénkoncentrációja, nyomása, hőmérséklete és 
vízgőz-tartalma. 

3. technológiai okokból folyamatosan mérendő a füstgáz NH3 koncentrációja 

III. Folyamatos emissziómérő rendszer kialakítása 

III.1 A folyamatos emissziómérő rendszer részegységei, minimum követelményei: 

• mintavételi rendszer, 

• folyamatos gázelemző(k) rendszer (CO, NO, NO2, NOx, SO2, CO2, HF, HCl, NH3, O2, H2O 
komponensek meghatározása) 

• folyamatos TOC elemző (TOC komponens meghatározása) 

• folyamatos pormonitor (porkoncentráció meghatározása) 

• fentieken túlmenően a mérőrendszer biztosítson folyamatos térfogatáram-, nyomás- és 
füstgázhőmérséklet mérést. 

• alkalmas legyen, a későbbiekben kialakítandó vonalankénti Hg mérésre. A leendő Hg 
mérőegységek helyét a meglévő 4900*1760*2350 mm-es méretű mérőkonténerben kell 
kialakítani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a mérőkonténerek előtt, a bejárat jobb és bal 
oldalán, vagy az Ajánlattevő által biztosított konténerekben. 

 
III.1.1 Mintavételi rendszer követelményei: 

• MSZ EN 14181:2015   szabvány előírásainak megfelelő mérési elvű mérőrendszert kell tervezni 
és kiépíteni, 

• a mintavevő rendszer rendelkezzen nullgáz / kalibráló gáz bevezetésének lehetőségével, 

• az újonnan telepítendő készülékek mintavételi pontjai a jelenlegi mintavételi pontokkal 
megegyező szelvényben kerüljenek kialakításra, a jelenlegi mintavételi pontok megtekintésére 
Ajánlatkérő személyes bejárási lehetőséget biztosít.  

• a telepített műszer és a mintavételező csonk távolsága nem haladhatja meg a  
berendezés gyártója által meghatározott értéket, 
A fütött mintavételi cső maximális hossza: 17 méter  

• a gázmintavevő fej por elleni szűrővel rendelkezzen, 

• a gázmintavevő szonda automatikus visszafúvatásos tisztítási funkcióval rendelkezzen 
 

III.1.2 folyamatos gázelemző(k) rendszer követelményei (CO, NO, NO2, NOx, SO2, CO2, HF, HCl, 
NH3, O2, H2O komponensek meghatározására) 

• a gázelemző készüléknek (vagy készülékeknek) hazai Típus jóváhagyási igazolással kell 
rendelkeznie 

• fenti komponensek meghatározására megajánlott mérőkészülék méréstechnikáját úgy kell 
megválasztani, hogy legyen alkalmas további komponensek egyszerű, szoftver upgrade 
megoldással történő bővítésével, a készülék elszállítása nélkül, a folyamatos üzemet nem 
zavarva. 



• lehetőség legyen a későbbiek során igényként felmerülő további komponensekkel történő 
bővíthetőségre, minimum 5 gázkomponensig,(Hg mérés) 

• rendelkezzen automatikus null-pont állítás funkcióval: a mérőrendszer által igényelt 
gyakorisággal, a beállítás N2 gázzal történjen, 

• Windows vagy Linux alapú operációs rendszerrel, megjelenítő és kezelőfelülettel rendelkezzen, 

III.1.3 Folyamatos TOC elemző követelményei: 

• a TOC elemző készüléknek hazai Típus jóváhagyási igazolással kell rendelkeznie, 

• a vizsgálat lángionizációs detektorral (FID) történjen, 

• a készülék belső mintavonala fűtött legyen, 

• rendelkezzen a készülék előlapjába épített megjelenítő- és kezelőfelülettel, 

• a lángionizációs detektor tüzelőanyaga H2 gáz vagy H2/He gázkeverék legyen 

• lángionizációs modulhoz igényelt folyamatos táplevegő tisztítása beépített fűtött katalitikus 
konverterrel vagy ezzel egyenértékű, a táplevegő tisztítását ellátó  műszaki megoldással. 

III.1.4 Folyamatos pormonitor követelményei: 

• a megajánlott pormonitornak hazai Típus jóváhagyási igazolással kell rendelkeznie, 

• mérési elv: optikai fényszóródás, 

• a pontosabb mérés érdekében rendelkezzen automata méréstartomány váltással a 0-7.5 
mg/m3 certifikált méréstartomány méréséhez, 

• benyúlás mentes (füstgázzal nem érintkező) kialakítás, 

• automata zero és span check ellenőrzési funkcióval rendelkezzen, 

• automata elszennyeződés vizsgálattal rendelkezzen, 

• folyamatos öblítő levegő alkalmazása az optika tisztán tartásához, 

• öblítő levegő hibája esetén az optikai védőretesz automatikus aktiválása,  

• ellenőrző etalon biztosítása helyszíni pontosság ellenőrzéshez (span pont), 

• a kezelő megóvása érdekében a készülékház kinyitása esetére rendelkezzen biztonsági 
retesszel a füstgáz környezetbe történő kijutása ellen, 

• kijelzővel és helyi kezelőfelülettel vagy ezt kiváltó szervizcsatlakozóval és minden egységhez 
csatlakoztatható szerviz számítógéppel legyen ellátva, a mindennapos ellenőrzés és 
karbantartás megkönnyítése érdekében. 

 

III.1.5 Folyamatos térfogatáram-, nyomás- és füstgázhőmérséklet mérő követelményei: 

• nyomásmérés elvén működő térfogat-árammérő vagy ultrahangos térfogat-árammérő 
alkalmazása, 

• többpontos (átlagoló) Pitot cső használata (nyomásmérés elvén működő térfogat-árammérő 
esetén), 

• automata szonda visszafúvató, tisztító ciklussal rendelkezzen, 

• rendszertől függő analóg illetve digitális kimenet a nyomásra, hőmérsékletre normalizált 
kazánonkénti térfogatáram pillanatértékre 

• kijelzővel és helyi kezelőfelülettel vagy ezt kiváltó szervizcsatlakozóval és minden egységhez 
csatlakoztatható szerviz számítógéppel legyen ellátva, a mindennapos ellenőrzés és 
karbantartás megkönnyítése érdekében. 

III.2 Emissziós adatgyűjtő-, megjelenítő- és kiértékelő rendszer kialakítása 

Az emissziós mérési eredmények feldolgozása, további számítások elvégzése, határérték vizsgálatok, 
adattárolás, archiválás az emissziós adatokat gyűjtő és kiértékelő rendszerben történik. A normalizálás 
számításaihoz a mérőrendszer által mért vonatkoztatási értékeket (oxigén, hőmérséklet, nyomás és 
nedvesség tartalom) kell felhasználni. Az emissziós mérési eredmények feldolgozását, kezelését és 
számításait az EN 14181 szabvány, valamint az PE/KTF/886-29/2015 számú egységes 
környezethasználati engedélyben előírtak szerint kell végezni. 

Ajánlatnak tartalmaznia kell a teljes adatgyűjtő és kiértékelő rendszer tervezését, hatósági 
engedélyeztetését, megvalósítását és kivitelezését, a régi rendszer bontását. 

III.2.1 Műszaki tartalom/követelmények: 



• az adatgyűjtő és a berendezés kezelő egység, az emissziós mérőkészülékekhez közvetlenül 
csatlakozzon (alkalmazott interfészek: analóg 4.20 mA, RS485, TCP/IP), 

• adatgyűjtő és berendezés kezelő egység saját kijelzővel és kezelőfelülettel rendelkezzen. A 
berendezéshez csatlakoztatni lehessen szerviz számítógépet és belső hálózaton keresztül 
lehessen kezelni.  

• központi egység az emissziós számítógép, mely folyamatos kapcsolatot tart az adatgyűjtő és 
berendezés kezelő egységekkel, az adatok kezelését, kiértékelését, megjelenítését és tárolását 
végzi, valamint valós idejű információval látja el a kezelőket, 

• adatvesztés elkerülése érdekében, az adatgyűjtő és berendezés kezelő egység a központi 
egységgel való adatátviteli hiba esetére rendelkezzen önálló automatikus adattároló 
képességgel, minimum 12 hónap intervallumra. Adatátviteli hiba megszűnését követően az 
adatok automatikusan töltődjenek át a központi emissziós egységbe, 

• az emissziós adatgyűjtő és kiértékelő rendszer rendelkezzen nemzetközi tanúsítvánnyal az EN 
14181 szabványnak való megfelelésre vonatkozóan, 

• redundáns központi számítóegység (hardver + szoftver) kialakítása, a két egység közti valós 
idejű szinkronizálással. A redundáns központi számítóegység (hardver + szoftver) a HHM 
szerverszobában legyen elhelyezve. 

• legalább 10 éves teljes körű adattárolási kapacitás. 

• az évenkénti – visszaállítható – mentés külső adathordozóra (USB 3 vagy korszerűbb 
csatlakozási felület) lehetséges legyen, + online – visszaállítható – háttérmentés legalább napi 
gyakorisággal az Ethernet hálózaton hozzákapcsolt felületen történjen meg. 

III.2.2 Az emissziós adatgyűjtő-, megjelenítő- és kiértékelő rendszer jellemzői: 

• valós idejű adatgyűjtés olyan mintavételi gyakorisággal rendelkezzen, ami alkalmas arra, hogy 
abból legalább 30 s-os átlagérték képződjön. 

• bejövő értékeket adatbázisban tárolja, 

• státuszok kezelése. A mért értékek automatikus minősítésére alkalmas legyen (analizátor 
hibák, kalibráció, egyéb érvénytelenítések, stb.), 

• rendszer kalibrációk (pontosság ellenőrzések) monitorozása és kezelése: 
- kalibrációs fázisok legalább 5 pontos automatikusan kezelése. 
- kalibrációs eredmények függvényében automata faktor és linearizáció 

számítási lehetőség. 
- kalibrációs eredmények tárolása. 

• rendszer távoli elérése: 
- távdiagnosztikai funkció. 
- távoli rendszerfrissítési funkció. 

 
távoli elérés csak előzetesen egyeztetett időpontban engedélyezve, hardveres ki-, 
bekapcsolhatósággal 

• beépített protokollok: 
- Modbus RTU protokoll, egyéb szabványos protokollok  

• makró programozási felület, a valós mérési eredményeken történő számítási feladatok 
programozására és számított csatornákon történő tárolásra, 

• lehetőség a 4 bemenő kazán adataiból összesített kibocsátási érték számítására, a P1 
pontforrásra vonatkozóan, 

• központi egység felületén megjeleníthetőek a mért értékek, a pillanatnyi koncentrációk, 
vonatkoztatási oxigén értékre átszámított mérési eredmények, trendek, hatósági 
határértékeknek való megfelelések, on-line időben változó prognosztizált átlagok, 

• prognosztizált értékek megjelenítése mérési paraméterenként, 

• utolsó lezárt félórás átlag és az aktuális félórára vonatkozó prognosztizált átlag egyidejűleg 
történő valós idejű, automatikus megjelenítése, 

• konfidencia intervallumok megfelelő kezelése, 

• összes nyers és számított mérési eredmény automatikus minősítése, 

• az emissziós mérőrendszer rendelkezésre állásának jelzése, 

• pillanatnyi határérték túllépések jelzése (pl. színkód változás alapján), 

• emissziós mérési eredmények, átlagok és trendek valós idejű grafikus megjelenítése, 

• 1 perces, 2 perces, 3 perces, 4 perces, 5 perces, 6 perces, 10 perces, 15 perces, 30 perces, 1 
órás, valamint napi átlagok adatbázisban történő tárolásának lehetősége, 



• érvénytelen félórás átlagok alapján a rendelkezésre állás jogszabály szerinti statisztikai 
megjelenítése valós időben, 

• túllépések esetén, a jogszabályban előírt kötelezettség szerint automatikus „beadagolás/égetés 
tiltás” jelzés küldési lehetőség a folyamatirányító rendszer felé, 

• QAL 2 eljárások kezelése (kalibrációs egyenesek, érvényességi tartományok). 

• akkreditált mérőcsoporttól származó QAL2 linearizációs eredmények importálása, 

• műszerrendszer kalibrációk és drift ellenőrzés kezelése (QAL3 megfelelőség alapján végzett 
elemzéssel és eredmény ellenőrzéssel). 

• adatexport lehetősége legalább PDF, CSV formátumban, 

• automatikus riport készítés és exportálás, 

• mért paraméterek folyamatos vizsgálata révén, hatósági megfelelések vagy meg nem felelések 
folyamatos, valós idejű monitorozása. Emissziós határértékek (10 perces, fél órás, napi) 
túllépésének azonnali automatikus jelzése, a vonatkozó jogszabályban megengedett működési 
idők valós idejű jelzése, 

• külső (harmadik féltől származó) mérési eredmények adatbázisba történő integrálása manuális 
adatbevitellel. 

• teljes körű esemény-naplózási funkció, 

• lehetőség valós idejű adatmegjelenítésre távoli számítógépen – pl. környezetvédelmi hatóság, 
előzetesen egyeztetett időpontban engedélyezve, hardveres ki/bekapcsolhatósággal. 
Egyirányú adatforgalom az engedélyezett adatokra.) 

• központi számítóegységhez tetszőleges számú, (maximum 96 db munkaállomás), 
csatlakoztatható legyen, konfigurációs és megjelenítési funkcióval, 

• RS 485 Modbus RTU kapcsolat a HHM meglévő Siemens folyamatirányító PLC-vel a pillanat, 
félórás, napi, stb. emissziós mérések, túllépések, prognosztizált adatok, mérés státuszok 
átadására. A pillanatértékek között szükséges a nem validált értékek átadása is – pl. a 
szabályozásokhoz 

• folyamatirányító PLC-ből a kazánonkénti tűztér hőfok és kazán üzemállapot jelek fogadása  

• RS 485 Modbus RTU kapcsolaton. 

• a rendszer alkalmas legyen a jövőben telepítendő folyamatos emissziós készülékek 
csatlakoztatására, szükség esetén további bemeneti modulokkal rugalmasan bővíthető legyen, 

• a központi egységhez tetszőleges számú (legalább, több, mint 20) adatgyűjtő és berendezés 
kezelő egység egyidejűleg csatlakoztatható legyen, 

• adatfeldolgozás és riportkészítés: 
- átlagolás, összeg, csúszó átlag, vektor-diagram, statisztikai index, 

rendelkezésre állási arány, számlálók alkalmazásának lehetősége 
- mérési eredmények megjelenítése és automatikus nyomtatása, 
- automatikus, felhasználó által előre definiált riportkészítési funkciók, 
- felhasználó által szabadon definiálható riportkészítési funkciók 
- riportok automatikus, ciklikusan időzített generálása, a helyi számítógépen 

történő tárolása vagy helyi hálózaton történő automatikus továbbítása, 
adatexport lehetősége legalább PDF, CSV, formátumokban, 

- riportok automatikus generálása és feltöltése ftp tárhelyre. 
 

 

III.3 Munkavégzéssel kapcsolatos információk 

III.3.1 Telepítés és bontás: 

a Hulladékhasznosító Mű éves nagykarbantartását jellemző módon augusztus 21. és 
szeptember 15. között végezzük 15 nap alatt. A leállás pontos időpontjáról, két héttel 
azt megelőzően, értesítést küldünk.  

Az 1-es és 2-es blokk bontását és az új berendezések telepítését és üzembe helyezését 
ebben az időben kell elvégezni. A 3-as blokk bontását és az új berendezések telepítését 
ebben az időszakban, de legkésőbb az átalakítást követő 20. napon be kell fejezni. A 
4-es blokk bontását és az új berendezések telepítését ebben az időben, de legkésőbb 
az átalakítást követő 28. napon be kell fejezni és a teljes rendszert próbaüzemeltetésre 
át kell adni. A működési próba időtartama 61 nap. 



Az új rendszer előkészítési munkáit a szerződés megkötése után azonnal meg lehet 
kezdeni, de az nem akadályozhatja semmilyen formában az üzem működését. 

III.3.2 Jelenleg üzemelő rendszer készülékei: 

• 4 db ACF-NT emissziós gázelemző készülék (ABB H&B) 

• 4 db D-FL 100 füstgáz tömegáram mérő készülék (DURAG) 

• 4 db D-R 300-40 pormérő készülék (DURAG) 

• 4 db OXITEC 5000 cirkónium-dioxid oxigénszonda (ENOTEC) 

• 2 db D-MS 500 KE átmeneti adattároló. (DURAG) 

• 1 db DEMS 2000 adatgyűjtő és megjelenítő rendszer. (DURAG) 
 

III.3.3 A meglévő rendszer emissziós adatainak archiválása:  

A meglévő adatokat úgy kell archiválni, hogy az a Környezetvédelmi hatóság számára 
elfogadott módon a továbbiakban is hozzáférhető maradjon. 

Az elbontott adatszerver megfelelő tárolása a Megrendelő feladata. 

III.3.4 Rendszeres karbantartás, mérés, kalibrálás: 

Az I. negyedéves (március) és a III. negyedéves (szeptember) karbantartásokat és 
kalibrálásokat az Ajánlattevő végzi, mind a négy kazánvonalon évi 2 alkalommal.  

Ajánlatkérő az Ajánlattevőt legkésőbb kettő héttel értesíti a karbantartási munka pontos 
kezdési és befejezési idejéről. Ajánlatkérő és az Ajánlattevő közösen munkavégzési 
ütemtervet állítanak össze a munkák összehangolása céljából. 

• A karbantartásokat úgy kell elvégezni, hogy a mérések és a kalibrálások a 29/2014 

(XI.28.) FM rendelet, a 6/2011 (I.14.) VM rendelet és a mindenkori hatályos 

rendeletek előírásainak megfeleljenek. 

 

• A mérőberendezésekhez tartozó adatgyűjtő és megjelenítő adatbázisát 

Ajánlatkérővel közösen át kell tekinteni. Elemezni kell a rendellenes működéseket, 

és el kell végezni a szükséges javításokat, különös tekintettel, a folyamatirányító 

rendszer felé átadott adatokra, valamint a hatóság felé átadott online adatokra. 

 

• A kalibrálásokat az I. és III. negyedéves karbantartások megkezdése után az 

Ajánlatkérővel egyeztetett módon és időben kell elvégezni. 

 
 

• Az Ajánlatkérő biztosítja a hatósági ellenőrző mérések eredményeként kiállított 

korrekciós paramétereket, amivel, a mérési algoritmust az Ajánlatevőnek 

paraméterezni kell.  

 

• Ajánlatkérő által biztosított kalibráló gázokon (SO2, NO, NO2, CO, CO2, O2) kívül a 

kalibráláshoz szükséges berendezéseket Ajánlattevő biztosítja. 

 

• A kalibrálásokról és paramétermódosításokról mérési jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 
 

• A karbantartáshoz rendszeresen szükséges, gyártó által előírt alkatrészeket az 
Ajánlattevő biztosítja. 
 

• A karbantartási munkához szükséges segédanyagokat (célszerszámok, csavarok, 

alátétek, tisztítószerek stb.) az Ajánlattevő biztosítja. 

 



• A karbantartási tevékenységről Ajánlattevő szerviznaplót vezet, melyben rögzíti az 

elvégzett tevékenységet, az időráfordításokat és a felhasznált anyagokat. A 

szerviznaplót Ajánlatkérő naponta ellenőrzi és ellen jegyzi. 

 

III.3.5 Jótállási tevékenység végzésének szabályozásai:  

 

• Jótállás időtartama legalább 36 hónap 

• Jótállási időben fellépő üzemzavar esetén a munkavégzés közben felmerülő minden 

költség ajánlattevő költsége, amely tartalmazza az alábbiakat: 

a beépített anyagok, eszközök költségét 

• segédanyagokat (célszerszámok, csavarok, alátétek, tisztítószerek stb.) 

• kiszállás költségét 

• munkára fordított óradíjat az esetleges pótlékokkal kiegészítve 
 
 
 

• Üzemzavar, vagy egyéb meghibásodás estén Ajánlatkérő értesíti Ajánlattevő 

megjelölt kapcsolattartó személyét. Az értesítéssel egy időben a főműszakvezetőnél 

elhelyezett szerviznaplóba is bejegyzi a meghibásodás tényét, körülményeit, 

valamint az értesítés időpontját. 

 

• Ajánlattevő szakembere az értesítéstől számított, szerződés szerinti időn belül 

kiszáll a helyszínre és megkezdi a hiba elhárítását és a lehető legrövidebb időn belül 

elvégzi a javítást. A hiba elhárításához szükséges tartalék alkatrészeket nyertes 

Ajánlattevő biztosítja raktárkészletéből, vagy szükség esetén beszerzi. 

• Ajánlattevő a hibaelhárítás során részletesen vezeti a szerviznaplót, bejegyzi az 

időráfordításokat, felhasznált anyagokat, melyeket Ajánlatkérő ellenjegyez. A 

hibajavítást követően Vállalkozó üzemi próbát tart Megrendelővel egyeztetett időben 

és módon. 

• Ajánlatkérő részt vesz a karbantartás, hibaelhárítás folyamatában, gépészeti 

szempontból kezelő személyzetet biztosít a próbák idejére. 

 

 

III.3.6 Teljesítés helye 

Fővárosi Hulladékhasznosító Mű Üzem 
1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. 
 

III.3.7 Megrendelő a tevékenység teljesítéséhez az alábbiakat biztosítja 

• munkaterület biztosítása, 

• teherszállítási, behajtási lehetőség biztosítása a HHM területére, 

• a munkavégzés idején szakképzett felügyelő és közreműködő személyzet 

biztosítása. 

• az üzemelő rendszer meglévő dokumentációja. 

 


