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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 

Műszaki Feladatok 

 

A Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és Cégünk között létrejött 

Közszolgáltatási szerződés alapján az UV Zrt.-nek a feladata a kezelésében lévő 

ingatlanok (épületek, lakások, nem lakáshelyiségek, pince, tároló, közös WC, garázs, 

telekterületek, létesítmények) ütemezett, eseti karbantartási és egyéb műszaki jellegű 

feladatainak ellátása, valamint zöldterület kezelési, építési munkálatainak elvégzése 

nettó 299.500.000 HUF keretösszeg erejéig, az alábbi helyszíneken: 

- Budapest, IV. kerület, Újpest 

- 8252 Balatonszepezd, Petőfi S. u. 25. (Hrsz:44)  

- 3244 Parád, Peres u. 30 (Hrsz:4462)  

- 2640 Szendehely, Katalinpuszta Dűlő 1. (Hrsz:105)  

- 2640 Szendehely, Katalinpuszta Dűlő 3. (Hrsz:22520)  

A társasházi formában üzemelő épületekben lévő albetétek jellemzően lakások és 

üzlethelyiségek, de egyéb helyiségek (pince, tároló, garázs stb.) is vannak. 

Az albetétek általában bérlő által lakott ill. használt, bizonyos esetekben lakatlanok, 

használaton kívül vannak. 

 

A feladatok körébe tartozik a helyiségek üzemeltetése során előforduló 

meghibásodások javítása, valamint a tervszerű vagy időszerű karbantartási munkák 

elvégzése, szakmai standard szerinti pl. Terc Gold VIP költségvetés kiíró program 

szerinti munkanemekben.   

A karbantartás keretében elvégzett munkák elszámolása tételes felmérés alapján 

történik. 

 

A karbantartás és felújítás keretén belül leggyakrabban előforduló munkák (a teljesség 

igénye nélkül): 

 

 

 

 Tervszerű és időszerű karbantartási és felújítási tevékenységek: 

 

1. Építési és szakipari munkák: 

- épület tetőszerkezet és tetőhéjalás javítása, cseréje 

- lapos tető szigetelés karbantartása, javítása, cseréje 

- ereszcsatorna tisztítása, javítása, cseréje 

- homlokzatvakolat javítása, helyreállítása  

- nyílászárók asztalosipari javítása, cseréje 

- falak festése, nyílászárok mázolása 

- hideg,- meleg-burkolatok javítása, pótlása, cseréje 

- lakatos munkák elvégzése, zárak, lakatok cseréje 

- üvegezések pótlása, cseréje 

 



- 

2. Gépészeti munkák: 

- lakáson belüli csőtörés vagy dugulás miatti gépészeti vezetékek javítása, 

cseréje 

- mellékvízmérő ügyintézése (tervezése, szerelése), cseréje,  

- vízhálózat és szerelvények javítása, cseréje 

- csatornavezetékek javítása, cseréje  

- fűtési rendszer felülvizsgálata, javítása, cseréje 

- gázhálózat felülvizsgálata, javítása, cseréje 

 

 

3. Elektromos munkák. 

- elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása, cseréje 

- elektromos mérőhely szabványosítása   

 

4. Egyéb elvégzendő munkák: 

- lomtalanítás,  

- fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás, takarítás 

- fák gallyazása, fakivágás, pótlás, fűnyírás, kaszálás 

- burkolatok hó- és jégmentesítése 

- megüresedett albetétek lezárása 

 

 

A fentiekben részletezett meghibásodások javításánál követelmény, hogy az elvégzett 

munka az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon teljesüljön, amely általában I. 

osztályú minőséget jelent. Vállalkozó köteles az anyagok megválasztásánál, és 

beépítésénél a megfelelő minőség eléréséhez legszükségesebb mértékű, és 

árszínvonalú, költséghatékony megoldást választani. Amennyiben ezen 

kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult csak az általa elismert 

anyagköltséget megtéríteni. 

 
Azon szerkezetekre, melyekre a 181/2003. (XI.5) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti, 

jogszabály alapján a jótállási kötelezettség nem vonatkozik, Ajánlatkérő a Vállalkozónak az 

általa beépített, telepített, szolgáltatott anyagokra, berendezésekre, eszközökre 12 hónap 

jótállási kötelezettséget ír elő, amelynek a kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel 

lezárásának az időpontja.  

 

Vállalkozónak a Megrendelő által „azonnali hibaelhárításként” jelzett munkákat 

haladéktalanul, de legkésőbb 2 órán belül meg kell kezdenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 


