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runvrznsr szrnz6nfs

amely ldtrejittt egyrdszr6l a
Sz6pmiiv6szeti Mrizeum
sz6khely: 1 146 Budapest, D6zsa Gydrgy tt 41.
k€pviselet€ben elj6r: Dr. Baan Ldszl6 f6igazgatd
ad6sziim: | 5321202-2-42
rillamh6ztartrlLsi azonosit6: 03 8445
bankszifunlasziim: 10032000 01425114 00000000
mint Megrendeld,

mrisrdszr6l a
Nftinyi Istvfn f,pit6sz Stridi6 Kft.
kdpviseleteben eljdr: M6nyi Istvdn i.iglvezet6
szdkhelye: I 122 Budapest, Hatar6r u. 13/B.
c6giegyz€kszima: Cg.01 -09-267335
ad6sziima: 10879016-2-43
szirnlavezelo pdnzint€zet megn€vezesq sziimlasziiLrn: OTP 1 1709002-20552516-00000000
mint Tervezd,

a tovibbiakban egyii'ttesen: Felek kdzott az alulirott napon €s helyen, az alibbi felt€teleRel:

1 Preambulum

l l. A Megrendeld. mint ajdLnlatkdrd a kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2011. dvi CVIIL tdrvdny
ia tovibbiakban: Kbt.) Harmadik R6sze alapjdn nemzeti, hirdetrn6ny kiizzetdtele n6lkiili
tdrgyalfsos k<izbeszerzdsi eljArdst folytatott le a Kbt. 94. $ (2) bekezd6s c) pontja alapjd.Ln

"A Sz6pmiivdszeti Mtzeum rekonstrukci6ja keret6ben a Rom;in Csarnok 6s

kapcsol6d6 terei kivitelez6s6hez sziiksdges kivitelez6si tervek elk€szitdse" tdrgyiiban.
A kdzbeszerzdsi eljrA.rrist rnegindft6 ajdLnlattdteli felhivdst a Megrendel6 az ajiinlattev6nek
2014. jirnius 30. napjen kiildte meg.

1.2. A Megrendel6 a ktizbeszerzdsi eijfrds eredm€nyekdnt a Tervezdvel, mint nyertes
ajdnlattev6vel az ajrfurlattdteli felhfvrisban, az ajinlatt€teli dokument6ci6ban, aj6nlatban ds

a trirgyaldsok sordn a Tervez6vel kapcsolatos trirgyaleisi dokumentumokban rdgzitett
felt€telek szerint az alibbi tervez6si szerz6ddst kiiti.

2. A szerzddds t{rgra

2.i. A jelen tervezesi szerz6dds tdrgya a Szdpmfvdszeti Mrizeum rekonstrukci6ja
keret6ben a Romin Csamok 6s kapcsol6d6 terei kivitelezEsEhez sziiks€ges kiviteli
tervdokumentrici6 elkdszit6se az dpitdsi enged6ly, a hatrllyos jogszabdlyok, szabvrinyok,
az eljirfLsl megindit6 felhivris ds az ajdnlattdteli dokumentiicid szerint. Tervez6 k<iteles a
terveket az 6pftdsiigyi ds dpftdsfeliigyeleti hat6srigi eljardsokr6l ds ellen6rzesekr6l,
valamint az dpitesiigyi hat6sdgi szolgiiLltatAsr6l sz6l6 312/2012. (XL 8.) Korm. rendelet es

a helyi iinkormanyzat rendeletei Sltal el6irtak alapjan, valamint e szerz6d6s ds annak 1.

szimu melldkletdt kdpez6 miiszaki leir6s figyelembevdteldvel elkdsziteni.



2.2. A Tewezf a komplex kivileli terv el6kdszitci tenezdsi feladatak6nt elkdszfti a ldvlati
fejlesztds koncepci6terv6t annak drdekdben, hogy ajelenlegi fizisban eseddkes kivitelezds
ne akadAlyozza kes6bbi iitemekben tervezett tartalom megval6sitisSt.

2.3. A Tervezd nyilatkozik, hogy az eljrinist megindit6 felhiv6s 6s az ajrinlatt€teli
dokumentrici6 alapjdn a teruez6s tfrgydt 6s annak kdrnyezetet megismerte, aa a feladat
meghatrirozr{sdhoz sziiLksdges mdrt€kben 6s az elvriLrhat6 gondoss6ggal tanulmdnyozta, es
ajrinlat6t a kizbeszerzisi eljanisban ennek alapjri,n tette meg.

2.4. Tervez6 kijelenti, hogy a trirgyi munka sorin A telepii,l€stervezesi 6s az dpitdszeri-
mi.iszaki tervezdsi, valamint az dpitdsiigyi miiszaki szakdrt6i jogosults6g szabdLlyairdl
sz(i6 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti tervez<ii jogosultsriggal
rendelkez6 szakembereket vesz igdnybe.

2.5. Megrendel6 megrendeli, TenezS elvri'llalja a 2.1. szerinti tervezdsi feladatok
elv€gz6s6t a jelen tervezdsi szerzddds ds annak l. szdrnri mellekletdben (mriszaki leiris)
foglaltak szerint.

3, A Megrendeld jogai ds kiitelezetts6gei

3.1. A Megrendeld a Tenez6 rendelkezdsdre bocsftja az engeddlyezesi
tervdokumentricidt, valamint a Tervez6 teljesftdsdhez sziiksdges egydb
alapdokumentumokat. Ha a Tervezo riLltal elvrillalt munka elkdszitdsdhez jelen szerz6dds
megkdtdsekor mdg nem ismert, illetve a feladat elvdgzdsdhez a Ten'ez6 szerint tov6bbi
adatszolgiiLltatris, ragy ktizbens6 int6zkedds vdlik sziiksdgessd, ugy a Megrendelo az
adatokat, inform6ci6kat a Tervez6 rendelkez€sdre bocsritj4 illetve a sziiks6ges
intdzkeddseket megteszi. Az adatszolgiiltatSs elmulasa6s6b6l eredd kdvetkezmdnyek a
Megrendel<it lerhelik. Megrendel6 kdteles tovabhe lehet6vd tenni Tewezd rdszdre a
bejut6st a tervezdsi teriilefe.

3.2. A Megrendel6 a Tervezd szerzdddsszerii teljesitdse esetdn tervezdsi dij fizetdsdre
kilteles.

3.3. A Megrendel6 a munkdt b6rmikor ellendrizheti, nem mentesi.il a Tervezci a felel6ssdg
al6l, ha a Megrendelti az ellendrzdst elmulasztotta vagy nem megfelel6en vdgezte el.

3.4. Megrendel6 a szerzddds teljesitdse softfur a munkit figyelemmel kisdri. a sajdt vagy a
Tervez6 kezdem6nyez6s6rg kouult6ci6kon vesz reszt. Az elkdsztilt munkardszekkel
kapcsolatban a toviibbtervez6s szempontjrib6l ldnyeges kdrddsekben Megrendel6nek joga
van flldst foglalni. A Megrendeld a Tervezdnek utasitiist adhat, a Megrendel6 utasitiisai
azonban nem terjedhetnek ki a tervezesi munka szervezdsdre, ds nem tehetik a Tervez6
teljesitesdt a jelen szerz<iddsben meghatdrozottaknril terhesebbd.

4. A Tervez6 jogai 6s kdtelezetts6gei

4.1. A Tervez<i kdteles a munielt els6 osztrilyri min6sdgben, a jelen szerz6ddsben foglalt
tartalmi ktivetelmdnyeknek, a miiszaki lervezdsre vonatkoz6 - a tetesftds id6pontjfban
6rv6nyes - min<isdgi-, biztonsdgi-, jogszabdlyi k6vetelm€nyeknek 6s szakmai
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szabdllyoknak, ezek hidny{iban a kialakult szakmai kdvetelm€nyeknek es gyakorlatnak
megfelel6en elkdsziteni. Az dtadott teneknek alkalmasnak kell lenniiik arra, hogy a
kds6bbiekben kcizbeszerzesi eljdnls(ok) ajanlati (ajrinlattdteli) dokumentdcidjdnak r6szdt
kdpezhessdk. A vdgleges kiviteli tervdokrrmentiici6nak tartalmamia kell minden
dokumentumot ds egydb tartalmi elemet, amelyet az epitdsi beruhriaisok
kdzbeszerzdsdnek rdszletes szabrilyair6l s2616 306/2011. (XIL 23.) Korm. rendelet 1. sz.
melldklete az dpftdsi beruh6zfs aj6nlatkdrdsi dokumentiici6j6nak tartalmak€nt eloir.

4.2. A Tervezri a munkdt saj6t kdltsdgdn vdgzi el, kdteles a munkavdgzdst rigy
megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdas6gos 6s gyon elvegz6set.

4.3. A Tervez6 a Megrendel6 utasit.isa ds a szerz6ddskdtdskor ismert. vagy a tetesitds
sordn ismertt6 v616 6rdekei szerint kdteles eljirni. Az utasitas nern terjedhet ki a munka
megszervezdsdre. illet6leg nem teheti a teljesitdst terhesebbd. A Tervezd kdteles a
Megrendeldt minden olyan kririilmdnp6l haladdktalanul drtesiteni, amely a munka
eredmdnyessdgdt vagy kell6 id<ire va16 elvdgzdsdt veszelyezteti ragy gdtolja. Az drtesit6s
elmulasztrisribdl ered6 kiirdrt Tervezd felelos.

4.4. Ha a Megrendeld c6lszeriitlen vagy szakszerfrtlen utasit6st ad, erre a Tervez6 kdteles
6t figyelmeztetni. A figyelmeztetds elmulasz&lLsrlb6l ered6 kiirert a Tervez6 felel6s. Ha
azonban a Megrendelci a figyelmeaetds ellendre utasit6siit fenntartja. a Tervezd a
szerz6ddst6l el{llhat. Ha nem dll el, a Megrendel6 utasit6sa szerint a Megrendel6
kockrizatrira kdteles a munkiit elvdgemi. A Tervezd a Megrendel<i eltal adott utasitiis
szerint nem vdgezheti el a munkdt, ha ez jogszabriLly vagy hat6segi rendelkez6s
megsertdssre vagy az 6let- 6s vagyonbiztonsig veszalyeztet{sdre vezetne.

4.5. Az 6lliLspontok egyeaetdse cdljribdl Tervezd egyes jellemzd munkakdzi terveket a
teljesitds el6tt Megrendel<inek dtad. A Megrendeld dlldspontjrit a munkak<izi tervek
dtad6s'it6l szlmitott 5 munkanapon beliil kdzli a Tervez6vel. A Tervez6 a tervezds
folyamri'n a Megrendel<ivel egyeztet, illewe j6vahagyatja a tervezett koncepci6kat,
rdsdeteket. A rnegoldris m6dj6t, a felhasznriland6 szerkezeteket, anyagokat illetden a
Felek kdlcsiindsen teljes krirti egyiittmi.ikdddsre tdrekednek, a Tervezd alkot6i
szabads6ganak tiszteletben tart6sa mellett, annak erdek€ben, hogy a Megrendel6 elvedsait
a tervdokumentdci6ban foglaltak minden tekintetben kieldgits€k. A tervek elfogadris4
vdlemdnyezdse a Megrendel6 r6szer6l annak fnlsbeli j6vdhagyrisrival teljesiil. ValamennyL
egyeaerfsr6l feljegyzes kesziil, melynek elk6szitdse a Tervez<i feladata. Tervezti a
munkakiizi egyeztetdseken valamennyi, drintett tervez6i szak6g kdpvisel6jdnek rdszvdteldt
biztositj a.

4.6. Tewezii tudomrisul veszi, hogy a jelen szerz6dds teljesit6s6vel kapcsolatban olyan
inforrndci6khoz, adatokhoz ds iizleti titokhoz f& hozz|, amelyek a Megrendeld
szempontjdb6l bizalmas jellegflek. Mindezek ismeretdben Tervezd gondoskodni kdteles a
teljesit6s sonAln tudom6srlra jutott adatolg inform6ci6k bizalmas kezeldsdr6l, azok
megfeleld v€delmdr6l, egyben k0telezettsdget vailllal arra, hogy ezeket az adatokat,
informiici6kat csak a jelen szerzddds teljesitdsdhez indokolt mdrtdkben ds esetben
haszn{,lja fel. Tervez6 az itzleti titok megsdddsdb6l ered6, a titoksdrtds ktivetkezt6ben a
Megrendel6nek vagy harmadik fdlnek okozott valam€myi vagyoni ds nem vagyoni kiirt
teljes m6rt6kben kaiteles megteriteni. Kiildn jogszabfly alapjdn nyilvdnosnak vagy
kdzdrdekflnek min6siil6 adatokra ezek a rendelkezesek nem vonatkoznak. A titoktartrisra
vonatkoz6 kdtelezettsdgek a szerz<id€s id6beli hatalya alatt, valamint a szerz6d€s b6rmely
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okbdl t<trtdnd megsziin6sdt k<ivet6en is -Megrendel<i ellenkez6 drtelmii rendelkezdse
hi6ny6ban- hatriLrozatlan ideig fennmaradnak. Tervez6 v6llalja, hogy ezen rendelkez6st
alkalmazottaival, alvdllalkozoival tagy mds kcizremiiLkdd6ivel is betartatja.

4.7. A Terv'ezd a Kbt. alv-6llalkozdkra vonatkoz6 rendelkezdseivel dsszhangban a ten'ezds
sonin alvdllalkozokat (altervezSket) is igdnybe vehet: ezek list6rjat kdteles a Megrendeld
rendelkezdsdre bocsdtani jelen szerz6dds mindkdt F6l dLltali c€gszerii aliirdsrit kdvetd 15

napon belill. A megnevezett alvdllalkoz6kt6l eltdmi csak a Megrendel6 hozz6j6ruLisival
lehet. A Tervez6 az alt^la sziiksdg szerint foglalkoztatott alv6llalkoz6k (altervez6k)
tekintet6ben - az iiltaluk v€gzett munkdkert is - teljes kiini felel6ss6get vdllal, a Tervez6
az alvdllalkoz6k teljesitds6ert rigy felel, mintha a munk6t maga v€gezte volna el.

4.9. A Tervez6 jogosult Lijifiist, talilm6nyt (szabadalmat) beten'ezni a Megrendel6 iri4sbeli
jdr-dhagyrisdval, ha ezrlLltal bizonyitottan megtakarftiis drhet6 el.

4.10. A Tervezd a kivitelezds trl.rgyriban meginditand6 kilzbeszerzesi eljrirds(ok)ban
kdteles k$zremtikddni, ennek k$rdben a gazdasdgi szerepl6k ri,ltal feltett miiszaki kdrddsek
megvriilaszolisdban a Megrendel6 rdszere segitsdget nyrijtani, illetve a ten dokumentiici6t
kdzvetleniil drint6 k6rddseket megvdlaszoini rigy, hogy a Megrendel6 a vrllaszokat rtivid
hatririd6vel megkiildhesse a gazdasfLgi szerepl6k rdszdre. A Tervezd erre iriinyul6
megrendel6i ig€ny esetdn kdteles az aj6nlatok elbir6l6sri'n6l felmeriil6, szolga'ltat6seval
cisszeftigg6 kdrddseket megviilaszolni. A v6laszok megadrisiinak legfeljebb 2 munkanapos
hataridejdt a Megrendeld mindkdt esetben a kdrddsek megkiilddsdvel egyidejfileg
hatdLrozza meg.

4.11. Amermyiben elre a kivitelez6(k) ig6ny tart(anak), a Tervez6 kriteles rdszdre
(r€sziikre) tervismertetdst tartani, illetve amennyiben ez sziiksdges, ktiteles a tervek
magyar|zatAl tov6bbrl a Megrendel6 szimiira a rdszletes kivitelezisi utasitiis kiadiisiihoz
sziiksdges felvildgositrlst megadni.

5. Szavatossig, szellemi alkotisok

5.1. A Tervez6 felellis az 6ltala k€szitett tervek miiszaki tartalmrinak szakszerffsdgd6rt,
val6s rillapotnak megfelel6 tartalrn6drt, dpitdszeti min6sdgddrt, a tervdokumentdci6
kdszit6sdben (rdszben vagy folyamatosan) rdszt vev6, a tervez6i feladat szakmai
tartalmrinak megfelel6 szakismerettel ds jogosultsfggal rendelkez6 szak6gi tervez6k
kiv:ilasads#rt, a szak{igi tervez6k k<izdtti egyeztetdsek koordinr{,16s6€rt, terveik
iisszehangol6sd6rt.

5.2. A Tervezd kelldkszavatoss{iggal tartozik azert, hogy az iitala szolg6ltatott
tervdokumentrici6k minden tekintetben szakszeriiek ds megfelelnek a jogszabflyok,
valamint a jelen szerzddds feltdteleinek. A smlgriltatdsnak alkalmasnak kell lenni an4
hogy azt a Megrendel6 rendeltetdsszerfien, a szerzdddsben kik6t$tt, a szerz6ddsktitdskor,
illewe a teljesftds folyamiin megismert cdlnak megfelel6en felhasmi{'lhassa.

5.3. A Tervez6 szayatolja hogy az Sltala ajelen szerz6d6s teljesitdsek€nt 6tadott terveken,
dokument6ci6kon harmadik szemdlynek nincsen olyan jog4 amely azok felhaszndl6sdt
korl6toan6 vagy akadelyozne. Ennek keretdben szavatolja, hogy a tervezesi szerz6dds
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teljesit6se soriin iltala dtadott szellemi alkotrisok jogosultja, 6s azok felhasznilisrinak a
jelen szerzdddsben meghatilrozott felt6telekkel tortdnd engeddlyez6sdre jogosult.

5.4. A Megrendel6 a jeien szerz<j,d6s tdrgy.at kdpez6 kiviteli tervek alapjdn tttrtdnd
kivitelezds c61j6ra felhaszniilisi jogot szersz a tervdokumentdci6 ds valamennf, a jelen
szerz6d€s teljesitese sor6n keletkez6 dokumentum felett. Ennek ktirdben Megrendel6
jogosult a terveket, dokumentdsi6kat, azok r6szeit, a jogi oltalomban r6szesiil6 vagy
rdszesithet6 szellemi alkotilsokat a jelen szerzridds cdljainak megfelel6en felhaszniirlni, a
felhasandlSsra a kivitelez6s tekintetdben harmadik szerndlynek felhasznrikisi jogot
biztositani. A felhaszniiLftisi jog magyarorszdgi 6s kiilfoldi felhasznfldsra egyardnt
megilleti Megrendel6t, a jogszabdlyok szerinti I'ddettsdg teljes idejdre. A tervez6si dij a
felhasmrihisi jog dtadrisrinak dijrit magriban foglalja. Ten'ezti a tervdokumentrici6t, r.agy
annak rdszleteit kiz6r6lag Megrendel<i el<izetes hozzdj6rul6sfval jogosult mas c61ra
felhasznrilni, azt mdsnak tovribbadni, nf lv6nosan bemutatni.

5.5. Tervezd szavatolja, hogy harmadik szemdlynek nincs olyan joga. amely a tervekben
foglaltak kivitelezdse esetdn a kivitelezdst akad|lyozn|, vagy korlitoznri. Az esetben, ha a
szerz6ddsben foglalt tervezdsi vriLllalkoz5s harmadik szemdly oltalommal vddett jogrit
drintend, aTewezh kiiteles erre a Megrendel6 fig1.elmdt felhivni, ds az oltalommal vddett
jogok megszerzdsdr<il gondoskodni. A Terv'ez6 figyelem felhivrisi, figyelmeztetdsi
kdtelezettsdgdnek elrnulasztris:idrt a Megrendel6vel szemben krirtdritdsi felel5ssdggel
tartozik.

5.6. A Tervez6nek mentesilenie kell a Megrendelot minden olyan igdruryel ds peres
eljdrdssal szemben, amely bdrmif6le szerz1i jog, szabadalmi jog, vddjeg,v, vddett ndr.,
vagy egydb vddett jog megsdrtdse miatt harmadik fdl rdszerdl felmerillne.

6, Teljesit6s m6dja 6s hatdrideje, a teljesitds igazol6sa

6.1. Tercezd kdteles a teljes tervdokumentaci6t 6 db nyomtatott p6ldarrytan, tovribbi 6 db
digitSlis adathordoz6n (CDIDVD), az itazolt k6lts6gvet6st 1 db nyomtatott pdldrinyban,
€s I db digitilis adathordoz6n (CD/DVD) 6tadni Megrendeki rdsz6re.

6.2. A Tervez6 a jelen szeiz6dds szerinti feladatokat a jelen szerzddds aldinisrlLt6l
sz6mitott 4 h6napon belil kdteles teljesiteni, el6teljesitdsre jogosult.

6.3. A Tervez6 Sltal vrillalt feladatok szerz6ddsszerii teliesitdset dr. Barim L6szl6
f6igazgat6 igazolja.

7, Tervez6si dij

7.1. Felek megrillapodnak abban, hogy a Tervez6t a jelen tervezdsi szerzddds
szerz6d6sszerii teljesit6sddrt tervez6si dfj illeti meg, melynek. mdrtdke nettd
326.000,000,- Ft+AFA, Maz netti h6romsziizhuszonhahnilli6 forint+AFA. A tervezdsi
dij vdgszinrlija csak akkor keriil a Megrendel6 dLltal kifizetdsre, ha valamennyi
szill(sdges tervez6si folyamat, a tervek Megrendel6 rdszere tdrtdnd 6tadisdval
hidnymentesen lezarult.



A Tervezd a nett6 tervezdsi dij 25%-al. drint6en egy r6szszr{mla kibocsdjtds6ra jogosult
az elbk6sziileti 6s az epit€szeli munkardsz rdszteljesitdsekdnt legkdsdbb 2014.08.3 l-ig.
A Ten'ezd el6teljesitdsre jogosult.
Megrendeld a ten'ek {itad{sdt krivet<i 15. napig vagy kidllitja a teljesitds igazoldst, vagy
6szrev6telezdssel 61.

'1 .2. Az AFA m6rtdk6.e 6s megfizetdsere a teljesitdskor irinyadl mindenkori
jogszabrilyok az irinyaddk.

7.3. A Megrendel<i a tervezdsi dijat a teljesitds igamlis alapjrin a Tervezd riLltal kiillitott
sziirnla szerint, a szimla Megrendel<i riltali kdzhez vdteldt6l szdmitott 30 naptiiri napon
beliiLl utalja 6t a Tervez6 fent megjeldlt banksziLrnldjara. A pdnziigy teljesitds napjrinak
azt a napot kell tekinteni, amelyen a Megrendel6 bankszriml6j6t a pdnzint€zet
megterheli.

7.4. Megrendel6 jogosult a Tervez6 riltal benyrijtott szimldval szemben 8 napon beliiLl

kifog6ssal dlni, Tervez6 pedig a kifog6st6l szirnitott 8 napon beliil helyesbitett szamlit
6ltit ki.

7.5. A Megrendelii tdjdkoztatja a Tervez6t, hogy a jelen szen6d€s alapj6n a Megrendel6
riLltal teljesitend6 kifizetdsekre - tekintettel arra, hogy a szerzddds kdzbeszerzdsi eljdnis
alapjrin keriil megkiitesre - az ad6zits rendjdr6l sz6l6 2003. dvi XCII. td'rvdny (a
tovribbiakban: Art.) 36/A.$-dnak rendelkezesei alkalmazanddk. A Megrendel<i
tijdkoztatja tovdbbd a Tervezot, hogy az Art. 36lA. $-riban meghatiirozott
kdtelezetts6gek - igy a trijdkoztat6si kiitelezettseg - 6t is terhelhetik a Kbt. ds a Ptk.
szerinti esetleges alvdllalkoz6i irriny6ban. A Felek meg6llapodnak, hogy nem
alkalmazhat6ak a k6sedelmes fizetds szabrilyai. jogkdvetkezmdnyei. ha a Megrendeld az
ArL 36/4. $-dban eldinaknak megfeleld feltdtelek teljesiildse hidLnydban visszatartja a
kifizet6st. Amennyiben a Tervez6 nem teljesiti hatririddben a kifizetds jogszabrfly
szerinti el6feltdteleit, a Megrendel6 fizetdsi hatdrideje a Tervez6 kdsedelmdnek idejdvel
meglrosszabbodik.

7.6. Megrendeld nem hzet, illewe szrlqnol el a szerzcidds teljesitds6vel dsszefliggdsben
olyan k6ltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem
megfelel6 ta,rsasag tekintetdben meriilnek fel, ds melyek a nyertes ajdnlattevd
ad6kdteles jdvedelmdnek csdkkentesere alkalmasak.

7.7. A Tervezb kiiteles a szerz<idds teljesftds6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetdt a Megrendeld szAmara. megismerhetdvd tenni 6s a KbL 125. $ (5) bekezdds
szerinti iigyletekr6l az ajfulatkdr<it haladdktalanul drtesiteni.

8. Szerz6d€eszeg€s, k0tb6r

8.1. Tervezd kdsedelmesen teljesit ha a jelen szerzdd6s szerinti feladatok szerz6ddsben
rdgzftett hatirid6re tdrtdnd elvdgzdsdvel neki felr6hat6an vagy egydbk6nt az 6rdekkdrdbe
tartoz6 okb6l k6sedelembe esik.

8.2. A Tewezii kdsedelmes teljesitdse eseten kdsedelmi kittbdrt kiiteles fizetni. A
k6sedelmi kiitber alapja a kdsedelmes teljesitdsre es6 neft6 tervez6si dd, m6rt€ke napi 1%,
maximum l5%. A kdsedelmi kdtb6r a kdsedelem messziin6sekor eseddkes.
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8.3. Tervezd kdteles megtdrfteni a Megrendel6nek a kdsedelemkil eredo, kdtbdrt
meghalad6 krffit, kivdve, ha bizonltja, hogy a k€sedelem elhr{ritrisa drdekdben tgy j6rt el,
ahogy az az adott helyzetben 6ltal6ban elvrirhat6.

8.4. Amennyiben a Tervez6 kdsedelme meghaladja a 15 naptriLri napot, a teljesftds -
amennyiben a Megrendel6 mrAskdpp nem rendeli - meghiirsul 6s a meghirisulisi ktitb6r
eseddkessd vdlik. A meghirisulisi kiitb6r drvenyesit€se kizrl{a a k6sedelmi kdtber
kdveteldsdt. Meghiusulds eseldn a Tervezd a nett6 ten ezdsi dij 20%-dnak megfelelo
meghirisullLsi kiitHrt kdteles a Megrendel6 rdszdre fizetni.

8.5. A Tervezd hibisan teljesit, ha a Tervezd 6ltal vdgzett tevdkenysdg nem felel meg a
teljesitdskor a jogszabr{Llyokban ds ajelen szerz<iddsben meghatiiLrozott k<ivetelmdnyeknek.
A terv hibdja miatt mindaddig drv6n1-esithetdek a szerz6ddsszegdsbdl fakad6 jogok, amig
a terv alapjan kivitelezett szolg6ltatas tervhib6val dsszefi.iggd hibris teljesitdse miatt jogok
gyakorolhat6k.

8.6. Hib6s teljesit€s esetdn a Megrendel6 v6laszI6sa szerint (i) kijavitasra illetve a
szolgdltatiis ismdtelt elvdgzdsdnek kdveteldsdre, vagy (ii) a tervezdi dij megfelel6
cs<ikkent6sere jogosult.

8.7. Szavatosstigi jogainak drvdnyesitds€n kfviil a Megrendel6 a hibris teljesftdsbdl ered6
kdr megtdritdsdt is kdvetelheti, kivdve, ha a Tervez6 bizonyitja, hogy a hib6tlan teljesitds
drdek€ben tgy jdrt el, ahogy az az adott helyzetben altaliban elvarhat6.

8.8. Ten'ez6 neki felr6hatd \agy az drdekkcirdbe es6 hibrls, hirinyos teljesitdse esetdn r.

hibris, hirinyos teljesitdsre es6 nett6 tervezdsi dij 2O%-rinak megfelel6 risszegfi kdtb€r
fizetds€re k<iteles. A hibr{s teljesitdsi kdtbdr a hiba, hidnyossrig Megrendeld riLltali

megrfl lapitdsakor esedekes.

8.9. Megrendeld, ktivetelheti a kdsedelmes, illetve nem szerzdddsszerii ten ezdi teljesitds,
vagy meghiusul{s okrin fenndll6 kdtbert meghalad6 egyeb krlrai megldriteset is.

8.10. Amennyiben a Tervez6 k<itbdr fizetdsdre ktiteles, a k6tbdr Ssszegdr6l - a tervezdi
dijjal szemben - a Megrendel6 szSml t 6llit ki. A k<itbdrre vonatkoz6 szimla fizetdsi
hatdrideje, amennyiben a Megrendeld pdnzngp beszimitrissal nem dl: a szdmla
kdzhezv6teldtdl szdmitott 30 nap.

8.11. A k6tbert akkor is meg kell fizetni, ha a Megrendeldnek kiira nem meriilt fel. A
Megrendeld a kdtbdren feltil k<ivetelheti k6ra megtdritdsdt, ds drvdnyesitheti a
szerz6ddsszegdsbdl ered6 egydb jogait is.

8.12. A Megrendeld kdsedelmesen teljesft, ha
- a szerzfiddsszerii teljesitds ellendben a Tervez6nek jr{r6 tervezdsi dijat a szdml6ban
megiel<ilt eseddkessdg id6pontj6t kdvet6 30 napon beliil nem vagy csak rdszben fizeti
meg, vagy
- a szerz6ddsszertien felajrinlott teljesitdst nem fogadja el, vagy elmulasztja azokal az
int€zkeddseket, nyilatkozatokat, amelyek sziiksdgesek ahhoz, hogy a Tervezd
szerz6d6sszerfien teljesiteni tudjon.



8.13. A Megrendeld kdsedelmes fizetdse esetdn a Ptk. szerinti kdsedelmi kamatot kdteles
fizetni Tervezo r€szdre.

9. A szerz6d6s mddosftrisa, megsziin6se

9.1. Felek a jelen szerz<iddst kizir6lag kdziis megegyezdssel, a Kbt. 132.9 foglaltaknak
megfelel<ien, irdsban rh6dosithatj6k.

9.2. Felek ajelen szerz<iddst arnak teljesitdse el6tt kcizijs megegyezdssel megsziintethetik.

9.3. Megrendeld a szerzdddst6l a szerz<idds teljesitdsdnek megkezd6se el6tt bimikor
azonnali hatriLllyal eldllhat, ezt k6vet6en a teljesitdsig a szerz6ddst felmondhatja. A
Megrendel6 eldll6sa vagr felmonddsa esetdn kdteles a Tervez6nek az el6lldsig elvdgzett
munka el lenertdk6t megldriteni.

9.4. A Megrendeld -Tervezd kriLrtalanitdsa n6lkiil- a jelen szerz6ddst6l azonnali hatallyal
eldllhat, ha

a) a Tervez6 ragyoni helyzetenek romldsa veszelyezteti a jelen szerzfids teljesit6sdt
(igy ki.ilcindsen, ha a Tervezdvel szemben cs6d-, felszdmoirisi-, vdgelszr4moldsi eljirds
indul), vagy
b) a Tervez6 siilyos szetz iiddsszeg6st ktivet el.

9.5. Tervezii srilyos szerz<iddsszegdsdnek mindsiiLl. ha a Tervez6 valamely l6nyeges
kcitelezetts€gdt megs€(i vaglr bdnnely kiitelezetts€g6nek irisbeli fe1sz6lit6sra sem tesz
eleget, igy kiildniisen, ha ajelen szerzddds id6tartama alatt

a) a Tervez6 kdsedelmes teljesitdse follt6n a kdtbdr eldri a ma.rimdlis mdrtdket;
b) Megrendeld legallbb kdt alkalommal jogosultt6 vrilik a hibas teljesit€si kijtbene.

9.6. A9.4. alkalmazisdban eli,lliis helyett felmondrAs drtend<i, amennyiben ajognyilatkozat
kiizldsdnek id6pontjriban a szerzdddskdtds el6tt fennrillott helyzetet nem lehet
visszaiiLllitani vagy azt Megrendel<i nem kiviinja.

9.7. Ha Megrendel<i a szerzdddstdl azdrt iil el, mert a teljesit6si hatriridd el6tt
nyilvr{nvaldv6 vrilt, hogy Tervezd a munkrit csak szirnottev6 kdsdssel tudja elvdgezni, a
Megrendel6 a szerz6ddsszegdsre vonatkoz6 szab:lLlyok szerinti kriLrtdrftdsre jogosult.

9.8. A Megrendeld jogosult €s egyben kdteles a szerz6ddst felmondani - ha sziiks€ges
olyan hauirid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzdddssel drintett feladata elletd66r6l
gondoskodni tudjon - ha

a) a Tervezdben k6zvetetten vagy k<izvetleniil 25 %-ot meglalad6 tulajdoni reszesedgst
szerez valamely olyan jogi szemely vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatArozott
feltdteleknek.
b) a Tervez6 kdzvetetten vagy kaizvetleniil 25 oh-ot meghalad6 hrlajdoni rdszesedest
szetez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd€s k) pontjdban meghatarczott
feltdteleknek.

9.9. A 9.8. pont szerinti felmond6s eset6n a Tervez6 a szerzdd6s megszrindse el6tt m6r
teljesitett szolg6ltatiis szerz6ddsszerff pdnzbeli ellendrtdkdre jogosult.



9.10. A Tervez<i jogosult a jelen szerz6ddst azonnali hatdllyal felmondani, amennyiben a
Megrendel6 srilyos szerz6ddsszegdst kdvet el, igy kiiliindsen, ha valamely eseddkes
fizetlsi k6telezelts6g6vel neki felr6hat6an 90 napot meghalad6 kdsedelembe esik.

10. Kapcsolattart6k

10.1. Kapcsolattart6 Megrendelci rdszer6l: K6szegi Antal (telefonsz{m: 06-30-633-0943)
Kapcsolattart6 Tervezo rdszdriil: Mrinyi Istvrin (telefon: 06 20 9422 628).

10.2. A kapcsolattartdk nem jogosultak a szerzridds ldnyeges tartalmdt drint6
jognyilatkozat tdteldre, a szerztidds mddositiisr{,ra vagy megszi.intetds6re, kiv€ve ha a
kapcsolattart6 egyben a f6l kdpviseletdre jogosult szemdly. A szerz6d6ssel kapcsolatban
ezen jcghatiist kir,'rilt6 cselekmdnyekre kiziirdlag a felet kdpvisel6, a Tewezo esetdben a
c6gjegp€sre jogosult szem6ly(ek) jogosult(ak).

10.3. A Felek a kapcsolattart6k szem€lyeben bekdvetkezett vdltozi{sr61 ir6sban kdtelesek a
mAsik felet ertesiteni, ezen drtesitds nem mindsiil a szerzodds m6dositiisdnak.

11. Ery6b rendelkez6sek

1 1.1 . A Tervez6 kiitelezettsdget vrillal arra, hogy a jelen szerzddds aldirdsrit6l sziirnitott 8

napon belill igazolja, hogy rendelkezik a jelen szerzddds trirgy6t kdpez6 munkrlkra is
kiterjedd, legal{bb a jelen szerz6dis szerinti teljes t€n,ezdsi dijjal azonos iisszegri teljes
kdrii (valamennyi, a tevdkenysdggel okozati tisszefiigg€sben 6116 kdrra kiterjedti), az

esetleges altervez6i szolgiiltatiisrira is kiterjed6 6rvdnyes tervez6i felel6ssdgbiztosit6ssal,
ds azt fenntartja. Tervezd a jelen szerzddds al6iftiset kOvetd 8 napon beliil az eredeti
p6lddnyt bemutatja, 6s mdsolatban i$adja Megrendel6 tdszdre a terveztii
felel6ssegbiztositas kdtvinydt. Tervezri rdszdr6l a jelen pontban foglalt kdtelezettsdgek
megszeg6se sulyos szerz6d€sszegdsnek miniisiil.

11 .2. Tervezb a jelen szerz6d6s aliiirris6val egyidejiileg az illarnhilztartitsr6l szol6 201 l.
6vi CXCV. tiirvenyben foglaltak alapjdn nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonr6l sz6l6
2011. dvi CXCVL tdrveny 3. $ (1) bekezdds 1. ponfriban meghatdrozottak szerinti
6tldthat6 szervezetnek min6stil.

i 1.3. Tervez6 kiilelezettsdget vdllal a Kbt. 128.$-ban foglalt rendelkezdsek betartdsrlLra.

11.4. Tervez<i kdpvisel6je kjjelenti, hogy a Tervez6 kdpviseletdre ds a jelen szerztidds
aliiiri4sira megfelel6 jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezznl dsszefiigg6sben
felmeriil6 kdrokdrt a polgrlLri jog szabrilyai szerint felel6ssdggel tartozik Megrendel6 feld
helytal lni.

1 1.5. Az esetleges vitds kdrddseket a Megrendeld es a Tervefr eglmris kdzdtt bdk€s tton
igyekeznek rendezni. Felek a jelen szerz6ddsbiil ered6 azon jogvitdik elbinll6sr6.ra,
amelyeket nem tudnak egym6ssal tdrtdn6 kdzvetlen trirgyakls ritjrh rendemi, a haliskdrrel
rendelkez6 illetdkes birosriehoz fordulnak.
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Felek a jelen szerzriddst mint szerz6ddses akaratukkal mindenben megegyez6t j6vrihagy6lag
iddk ale azzal, hogy az itt nem szabiilyozott kerd6sek tekintetdben a Ptk. vonatkoz6
rendelkezdseit tekintik az iniLnvaddnak.

1. szdmf melldklet: Mriszaki leir6s
2. szimri melleklet: Tervezdi feleldssdgbiaositrisi kiitvdny mdsolata (kds6bb keriil csatoliisra)

Budapest, 2014. jrilius 31.
N.i\l I ts I \ .ti'i f-fi I i.sz'.s rlnro
KQRL.rlolf f( l l: OssI cu ]-ARSASAG

Jt S+ll { if!{rf.rt irli!
H-i l-21 tlu.jipe"r' lli{irdr ut 13/b'

SziFla\7irn: I I i09002-:0552516
N65airn: 108?9016-lli
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Mfrsz,c,Kr r,niR ls

A KrvITELEZf,sr norutrnNrAcro nr,vAnr TARTALNTA

Tervezdsi teriiletl

Rom6n Csamok ds kapcsol6d6 tertiletei:

-1. pinceszint
- nj kazAnhAz €s hokiizpont ldtesitdse tdrszinsiilll-esztdssel - cisszefiiggeseiben
- rij szellSzdgdphiizak dpitese
- szerel6terekldtesitdse gdpdszeti alrendszerek kidpitdsdhez
- szocirilis / rekraici6s hells6gek kialakitiisa

Alagsor
- Romiin Csamok alatti fj miitrilrgy raktdr dpitdse

- rij szolgdlati dltcizdk ds vizesblokkok ipit6se
- mtzeumpedag6giai foglalkoztat6k kialakitrisa

- 6rsdg szolg6lati helyisdgcsoport kialakitrisa
- irodacsoport kialakit6sa

- k$zlekeddterek felfj it6sa
- egyiptomi ki6l1it6s 6thelyez6se

- iddszaki kidllit6terek ritalakfkisa, bdvitdse
- rij ruhatrir kialakit6sa
- mrizeumi kdv6h6z kialakit6sa

- expedici6s helyis€g 6talakitdsa 6s bbvitdse
- el6csamok 6s vizesblokk fehijftrlsa

- fj, akadri.Llyrnentes gazdasiigi bejrirat kialakitasa
- Barokk Csamok alatti rakt6r berendezdsdnek €s ldgtechnikdj6nak fehijit6sa

Fdldszint
- uj irodrik kialakit6sa
- uj catering kialakitrisa a t6bbc6hi terekhez
- rij t<ibbcdlir terem kialakitrisa
- Michelangelo teremrekonstrukci6ja
- rij mrizzumbolt kialakitrisa
- tj kiizleked6kapcsolat kialakitrisa a MdLrviinycsamok kdt oldal6n (mdlyftildszint €s

fiildszint kdzdtt)

Fdlemelet
- cateringszoci6lishelyis€geinekkiaiakitrisa
- iroddk fehijit6sa a D6zsa Gydrgy riti szriLrnyban

l. emelet
- uj restaunitor mthely kialakitrisa
- Romiin csamok kitriili keDt6r rekonstrukci6ia
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2. emelet
- kepttu ldgtechnikrijrihoz ij szelllzbgdphaz kialakitrisa
- Reneszdnsz csamokkdrtili kiillit6terek rekonstrukci6ja
- Gundel K. rit fel6li szimy kirillit6tereinek rekonstrukci6ja
- Miirvdnycsamok melletti fSldpcsdh6zak feletti terekben hrit6gdphdzak kialakitrisa

- Tet6szint
- tetdtdr sziiksdges felujitrisa
- a teljes tetdszerkezet ds tet6fehilet korszeriisitds

- Vertikrilis kcizleked6 rendszerek
- rnegldv6 l€pcsbterek levezetdse a pinc€be
- rij akadrllymentesft6 felvon6k kialakiuisa
- ui teherfelvon6 kialakitisa



Feladat: a SzSpmffv6szeti Mrizeum rekonstrukci6ja keretEben a Romin Csarnok 6s

kapcsol6d6 terei kivitelezds6hez sziiksdges kivitelez6si tervek elk6szitdse az engeddlyezdsi
tervek alapjdn, azok tovdbbtervez6s6vel az aldbbiak szerint:

Tervez6si r6sz-feladatok :

1. Epit6szeti munkar6sz

1.1. Tartalmazza az epitmeny elhelyez6s6t, funkcionilis (tdrbeli - alaprajzi - szintbeli)
elrendez6sdt 6s homlokzati rendszerdt, valamint dsszehangolja 6s a megval6sithat6sdg,
gazdasrigossrig ds dsszeegyeztethetosdg alapjrin egysdges keretbe foglalja a szak6gi kiviteli
tervez€s sorin kialakitott megoldriLsokat, szerkezeteket, technol6girii<at.

1.2. A munl<ardsz a kivitelezdshez sziiksdges mertdkben bemutatja az 6sszes epitmenyr6sz,
szerkezeti elem, beepitett berendezds tdrbeli elhelyezkedds6t, mdretdt, mernfsdgdt, az
dpit6mesteri, szakipari, dpi.iletasaalos. Iakatos ds egydb feladatok miiszaki megoldflsait, az
epitmdny epiiletszerkezeti-csom6ponti 16szleteit.

1.3. Elernei kiiLldn<isen:

1.3. l. dpitdszeti mriszaki leiriis,
1.3.2. kitrizdsi ten',
1.3.3. helyszinrajz,
1.3.4. valamennyi szint alaprajza (feltiintetve a +0,00 hely6t 6s abszohit magass{gft),
1 .3.5. metszetek, a javasolt rdtegrendek feltiintetesdvel,
1 .3.6. homlokzatok, az alkalmazott anyagok felttintetds6vel,
1.3.7. r6szletrajzok,
1.3.8. konszign6ci6k,
1.3.9. dpitdszeti miiszaki leirris:
1.3. 10. szigetel6sek tervei:
1.3.I0.1 . talajnedvessdg elleni szigetel6s,
1.3.10.2. h6szigetelds,
1.3.10.3. tet6szigetelds,
1 .3.1 1 . r6tegrendek tervei:
1 .3.1 1 .l. padl6/fiid6m rdtegrendek,
1.3.1 1.2. fal rdtegrendek,
1.3. I 1.3. tet6 rdtesrendek.

2. Tartdszerkezeti munkarGsz

2.1. A tart6szerkezet (teherhord6 szerkezet) olyan epitmenyszerkezet, szerkezeti e1em,

amellnek feladata az erdhat6sok felv6tele ds tovdbbitAsa (pl. a talajra). A tart6szerkezet az
epitm6ny ,,er6tani vriaiLt" alkotj4 ezdrt er6tani (statikai) tervezessel az egyensri.ly
megtartdsrira fgy kell mdretezni, hogy a viirhat6 ds az e16irt rendkiWli hatrlsok (terhek), ds a
geotechnikai hat6sok kdvetkeztdben 6ll6konys6gveszt6s €s tdr6s, valamint a megengedett
mdrt6ket meghalad6 mdrtdkii elmozduftis, repedds, folyris, rezgds ne keletkezznk.

2.2. Elemei kiil6n6sen:
2.2. 1. tart6szerkezeti miiszaki leinis,
2.2.2. er 6tani szlmf Lis,
2.2.3. tart6szerkezetek tervei.



2.3. A tart6szerkezetek tervei tartalmazziik az dpitmdny bdrmely anyagi 6s funkcidjri
teherhord6 szerkezetdnek, minden tartdszerkezeti rdszdnek, szerkezeti elemdnek er<itani
m6retezdssel (szrimitrissal) a hatdlyos szabvilLnyok elciirdsai szerint (vagy azzal egyendrtdkii
m6don) meghatitrozott alakjirt, m6retdt, kapcsolatait. anyag ds egydb jellemz<iit, sztiksdg
esetdn technol6giai leirrisit" mindezek megral6sit6s6t lehetdv6 tevb rajzi. illetve irrisos
meshatarozisdval.

3. Epiiletg6p6szeti munka16sz

3.1. Tartalmazza mindazon telekhat6ron beliili kdzrnLi; vizelliitdsi. szennywiz-, 6s
csapaddkviz elvezetdsi: grizellit6si, dg6stermdk elvezetdsi; fiitdsi, htitdsi ds ldgtechnikai
ten'eket, melyek az epiilet, 6pitm6ny megral6sitrisdhoz sziiksdgesek a meg6llapitott
tervezdsi hatiiLris.

3.2. Elemei kilLldndsen:

3.2.1 . dpiiletgdpeszeti miiszaki leiriis,
3.2.2. dpiiletg6pdszeti szdmitrisok. az

energiateljesitrndnydnek kisziiLrnitr{sa (a ktil<in
eptilet energetikai meretez6se,

jogszabiilyban rdgzitett esetekben ds
16szletez6ssel),

3.2.3. epiiletgep6szeti rendszertervez6s, a vezetekhiil6zatok €s berendez€sek meretezdse a
teljesitmeny- 6s fogyasztrisi adatok sziimflison alapul6 6rtekeivel,

3.2.4. a (viz-, csatoma-, griz-, fiitds- 6s ldgtecbrikai) rendszerek, vezet6khdl6zatok es

berendezdsek elrendez€si 6s szereldsi tervei.

4. Iipiiletvillamoss{gi munkar6sz

4.1. Az eptiletvillamossrigi kivitelezdsi tervdokumentdci6 tartalmazza mindazon
r"illamosenergia-ell6t6si, erd.itviteli, viligitrisi, mdrdsi, vezdrldsi, szabriLlyozisi, gyengeriramri
(informatikai, epiiletautomatikai, tiizjelz6, hangositasi, TV, vagyonvddelmi stb.)
vill6mvedelmi, drintds(hiba)vedelmi, 6ldel6si, zavarv6delmi, EMC villamos terveket,
amelyek az 6pitm6ny, epiilet megval6sitdsdrhoz sziiksdgesek.

4.2. Elernei kildnrisen:
4.2.1. dpiiletvillamossrigi miiszaki leiriis az dpiiletvillamossiigi h6ldzatok, rendszerek ds

berendez6sek in{sos ismertet6se, a teljesitm6ny- 6s fogyaszt6si adatok szdLrnitison alapuld
drtdkeivel, speci6lis rendszerek bemutatds6val,

4.2.2. dpiiLletvillamossigi tervek,
4.2.3. villdmvedelmi terv €s a villdmvddelmi berendez€s tervei a villdmvddelmi fokozat

feltintetdsdvel, szereldsi es anyagrnin6segr€ vonatkoz6 utasiLisokkal,
4.2.4. a gyengearamir rendszerek haldzati tervei, a k6sziil€kek 6s berendezesek telepit6si

helyeinek megiel<il6s6vel, az egaes rendszerek vezetll<hlldzatainak nyomvonalaival.
4.2.5. Tfizjelzfl tervezdse - tiizolt6sdggal engeddlyeztetve.

5. Tfizvedelnri munkar6sz

A tiizv6delmi dokument6ci6 tartalma
5,f . iriisos munkardszek:
5. l. 1. tartalomjegyzdk,
5.1.2. a doL-umentdci6t k€szit6 nvilatkozata



5.1.3. miiszaki leinis, ami lartalmazza:
5.1.3.1. az 6pitmdny, ldtesitmdny megkijzelithet6segdre, rnentdsi helyek elhel-vezkeddsdre,
5.1.3.2. a ldtesitmdny olt6anyagelldtasara. a ttizolt6s6gi bear.atkozasi feltdtelekre,
5. 1 .3.3. a ldtesitmdny. dpftmdny tiin'esz€lyessdgi osztrilyba sorol6siira, az dpitmdny.

tfizszakaszok trizr{ll 6s6gi fokozatara,
5. 1.3.4. az alkalmazott dpriletszerkezetek tiizvddelmi paramdtereire,
5.1.3.5. a trizszakaszolisr4 a ttizterjedds gallf'slra" a triztivolsrigra,
5.1 .3.6. a kiiirit€ve, ment6sre.
5.1.3.7 . az epiiletg6pdszeti, valamint a villamos 6s vill6mv6delmi berendezdsek tiizvddelmi

kiivetelmdnyeinek telj esiil6sdre.
5.1.3.8. a tfizjelzdsre ds -oltdsra,
5.1.3.9. a h6 ds fiist elleni vddelem kialakitrisrira,
5.1 .3.10. a tiizterhelds meghatrlroziisdra,
5.1 .3.1 1 , a technoldgia ti.izvddelmdre,
5. 1.3. 12. a hasad6, hasad6-nyil6 fehiletekre,
5,1.3.13. a biztons6gi jelz€setre
vonatkoz6 megold6sokat.

5.2. rajzi munkar6szek:
5.2.1 . helyszinrajz (meretaniLny: 1 :200 vagy nagyobb), amelyen feltiintetik:
5.2.1.1. a tiizoltdsi felvonulisi ut ds teriilet, a mentdsi (talpaldsi) helyek elhelyezkedds€t,
5.2.1.2. homlokzati ment6si pontokat az drintett szint szrlLrn6nak feltiintetdsevel,
5.2.1.3. a tflzolt6 gdpjdrmfivek kilzlekedds€t, mrikddds€t hdtrdnyosan befolyrisol6

kdriilmdnyeket,
5.2. i .4. olt6anyagfornisok elhelyezkeddsdt ds jellegdt. tiizcsap-szerelv6nyszekrdnyeket,
5. 2. l. 5. tiizolt6srigi beavatkozisi kdzpont elhelyezkeddsdt, bej dratdt,
5.2, 1.6. tiizolt6s6gi kulcsszef elhelyezkeddsdt,
5.2.1.7. a tiizolt6 beavatkoziissal 6sszefiigg6 feliratokat, jel6ldseket, kdzlekeddsi €s egydb

triblakat,
5.2.1.8. az engeddlyez6ssel drintett 6piiletet €s a szomszedos ipitrndnyeket, a k<izdttiik

ldv6 ti2trlvolvlgot,
5.2.2. szintenk€nti alaprajzok, sziiksdg szerint homlokzati rajzok (meretanlny: 1:i00 vagy

nagyobb) az alibbiak feltiintetdsdvel:
5 .2.2. l. tirzszakaszhat6rok,
5.2.2.2. ruzg{tl| nyil5szfu6k, csappantyrlk, mandzsettiik, tiizt erjedds g6tl6s:ira szolgdld

egy6b szerkezetek,
5.2.2.3. trizterjeddsi gritak,
5.2.2.4. helyisegek nizvesz€lyess€gi osztalya,
5.2.2.5. helyisdgek befogad6kepess€ge,
5.2.2.6. kiiiritdsi €s menekiil6si itvonalak nyomvonala,
5.2.2.7. homlokzati ment6si pontok,
5.2.2.8. dtmeneti vddett terek,
5.2.2.9. biztonsrirgi 6s ir6nfenyvilfgitrisi ldmpatestek, ezek kdzponti akkumukltora,
5.2.2.10. kitiritesre szolgril6 ajt6k, vesznlt6k, p|nikzdrak, v6szkijrfu.-ati zriLrak,

5.2.2.1 1. kiiiritdsre szolgil6 fotocellis ajt6k,
5.2.2.12. meneki.ildsi ritinln$elzdsek (az iriiny 6s az elhelyezdsi magassdg feltintet6s€vel),
5.2.2.13. biztons6gi jelzdsek es jeliegiift,
5.2.2.14. fali n2csapok, szinaz oltfvtzyezetdk betripl6l6si 6s ledgazasi pontjai,

olt6vizeliritds nyomasfokoz6 szivattyirj a,

5.2.2. | 5. fiistszakaszhatiirok.



5.2.2.1 6. fiistgdt16 nyiliszrir6k,
5.2.2.17. h6- 6s fiistelvezetds, fiistmentesit€s elszivd- ds 1€gp6tl6 nfildsai, elszivd 6s

ldgpdtl6 csatomAk, fiistelvezet<i ds ldgp6tl6 feliiletek (nfll6sok),
5.2.2.18. fiisteh.ezet6, Iiisftnentesit6 ds l6gp6tld !-entillatorok helye. azok ldgbesziv6

nyildsdnak helye,
5.2.2.19. fi.ist szabadba vezetes6nek helye,
5.2.2.20. tfizgdtl6 el<iterek szell6ztinyildsai, szelloz6ventilliitorai, az ekiterek szelidzdsdt

biztosit6 l6gcsatomik, azok szabadba nll6 v6ge,
5.?.2.21. l6gtechnikai vezetdkek,
5.2.2.22. tiizg6tl6 burkolattal ell.itott ldgtechnikai vezetdkek tiizgritld burkolata,
5.2.2.23. tiizvddelmi berendezdsek, eszkdzrik kezel6szerkezetei, vezdrldtabl6i,
5.2.2.24. hasad6, hasad6-nyi16 feliiletek,
5.2.2.25. napelemek, a tiizr.ddelmi kapcsol6k, n,r,omr.onalak ds rendszerelemek,
5.2.2.26. technol6giai alaprajz.
5.2.3. homlokzati rujzok az aldbbiak feltintetdsdvel:
5.2.3.1. az eghet6 homlokzatburkolati, bevonati rendszerek, dghetS homlokzati

hdszigeteldsek.
5.2.3.2. hasadd, hasad6-nfll6 feliiletek,
5.2.3.3. napelemek. a tiizvddelmi kapcsol6k. nyomvonalak 6s rendszerelemek,
5.2.4. metszetrajzok homlokzati ds tetcitiizte{ eddsi grit megolddsrirdl.

6. Uzemel6stechno16siai munkar6sz

6.1. Egyes dpitmdnl.tfpusokniil az dpitm6ny vagy egy rdszenek miikiiddse, kdmyezetre
gyakorolt halisa okftr technoldgiai (gyirtds-, javitris-, vizsgiilat, konyha-, egdszs6giigyi
technol6giai stb.) terv elkdszitdse vrilhat sztksdgessd. amely az dpitmdnyre jellemz<i egyedi
folyamatok miikdddsdt irja le.

6.2. Elemei kiil<iniisen:
6.2. 1. technol6giai mtiszaki leirfs,
6.2.2. technol6giai terv.

7. Kiirnyezetvddelmi munkardsz

7.1. Az €pitkezds kdmyezetre gyakorolt hat6sait mutada be. kiilcintisen a levegdtisztasrig-
v6delem, a viz- 6s foldvddelem, a hullad€kgazd6lkod6s, a zaj- 6s rezgdsvddelem, az elovili.g
6s termdszetv€delem, a megrijul6 energiaforr6sok hasznflata 6s egydb munkar6szekkel,
amely szdveges, rajzi formdban k€sziil, a vonatkoz6 dgazati jogszab6lyok el6irasai alapjan.

'l .2. Elemei kiiLlilndsen:
7.2. l. leveg6tisztasAg-v€delem,
7 .2.2. zay ds rezgdsvddelor.
7 .2.3. vizigdnybev6tel, vianin6sdg v€delem,
7.2.4. hullad6kgazdilkodds.

8. Mff eml6kv6delmi munknr6sz

Oniksdgvddelmi hat6sdg Altal meghatiirozott esetekben 6s tartalommal:
8.1. Az epitestiirteneti kutathsi dokumentecid aktualizilasa-
8.2. Archiv tervek 6s fenvk6oek milsolata.



8.3. Epiiletkutatdsi dokumentdci6.
8.4. Epiiletdiagnosztikai vizsgflatok.
8.5. Az epitdsi engedely restautil6si tevekenysdget nem tartalmaz. A kiviteli terv feladata,

a restauniLisi tevdkenysdgek kijeldldse, kciriilhatarol6sa, dllapotleir6sa, trijekoztat6
fotddokumentici6 a lAthat6 karosodiisokkal. A restauniLliisi tervk6szitds es engeddlyek
beszerzdse a kiviteli fdzisban kiildn eljrir:is keret€ben eseddkes. A restaural6si terv
kdszitdsehez Tervez6 rdszletes dpitdszeti tervszolgiiltatrissal tartozik.

8.6. Miiemldkvedelmi kiviteli (rdszlet)tenek:
8.6. 1 . kiils6 homlokzatok krirosoddsainak heiyredllirisi (r6szlet)tervei.,
8.6.2. a bels6 falak ds a mennyezetek" padl6k, tet6zetek helyrerillitdsi (r6sz1et)tervei,
8.6.3. kutat6si dokumentrici6kon (a mriemldki dpiiletkutat6si dokumentiici6kon ds az

dpiiletdiagnosztikai vizsgrilatokon) alapul6. a tdrteneti tart6- ds dpiiletszerkezetek, ilietve
mAs tartozdkok 6s alkot6rdszek helJrerillitrisara (sziiksdg esetdn meger6sitdsdre. p6tliisi{ra.
rekonstrukci6jiira vagy cserdjere) vonatkoz6 (rdszlet)tervek, csomdpontok, az eptiletdiszit6s
tervei, a nlkiszar6k (rdszlet)ten'ei a profilokkal,

8.6.4. szinezdsi tervek, burkolatok (rdszlet)tervei, pl.: kiosztrls, feliiletkdpzds, kezelds stb.,
8.6.5. A Gundel K6roly rit 6s az 6piilet kdzdtti tenilet helyre6llitr{sa.

9.Rdszletes, minden szalslgra kiterjedd t6teles kiiltsdgvetds-kifr{s, mennyis6gi
kimutat{ssal.

10. Lift tervek - eldzetesen enged6lyeztetve

11. lipit6sszervezdsi munkardsz

A kivitelez6 illtal kdszftett munkardsz a tervezett dpitmdny dpitdipari kivitelezdsi
feladatainak megszervez6s6hez sziiks6ges r6szletezetts6gben tartalmazza'.

11 .1. az egyesitett kdzmri (genplan) tevet, az dpitmdnyek
risszefiigg6seinek eftekintdsdt szolgdl6 elrendezdsi 6s iddbeli f6zisterveit,

11.2. a kivitelezdsi tevdkenysdg vdgzds6hez sziiksdges - tervez6i
ellendrziitt - munkabiztonsigi 6s egdszs€gvddelmi tervet.

ds a kiimrtivek

koordindtor iiltal
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