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1. Előzmények 
 
Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata tervezi az Ecseri úti 
metrómegálló felszíni térrendezését, melynek tervezésére közbeszerzési pályázatot fog 
kiírni. Az ajánlattételi dokumentációnak tartalmaznia kell a tervezési programot, mely 
rögzíti a műszaki feladatokat, ehhez viszont szükségesek azok az előkészítő 
munkarészek, melyek - az egyes szakágakhoz kapcsolódóan – ezeket pontosítják.  
A TP-Terv Kft. a FEV IX. Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. megbízásából elvállalta 
a tervezési pályázathoz kapcsolódó előkészítő feladatok elvégzését, melyek az alábbiak 

o a tervezési terület geodéziai felmérése, digitális alaptérkép készítése 
o az egyes közművek szakági helyszínrajza, valamint az e-közműrendszeren 

fellelhető közmű nyomvonalak alapján a meglévő közművek egyesített 
helyszínrajzának – genplan – elkészítése 

o a közművállaltok, cégek felé előzetes nyilatkozat kérelem megküldése 

Adatszolgáltatásként az alábbiak álltak rendelkezésre 

o az Ecseri úti metrómegálló felszíni rendezésének koncepció terve, a tervezett 
pavilonokkal 

o a várható vízigények és szennyvízmennyiségek 
 

2. Geodéziai felmérés 
 
A tervezési terület lehatárolását Megbízói adatszolgáltatásként kaptuk, ennek 
megfelelően a felmérés az alábbiakra terjedt ki 

o Ecseri út – Űllői út – Dési Huber – Spar áruház mögötti út /Dési Huber út/ 

A felmérés EOV koordinátarendszerben adja meg a pontokat. 

3. Meglévő közművek helyzete, ismertetése 
 
A meglévő közműveket az egyes közművek /víz, csatorna/ szakági helyszínrajza, 
valamint az e-közműrendszeren fellelhető közművek nyomvonala alapján adtuk meg. 

Ecseri út: 

Vízvezeték: 

- Az Ecseri úton az útpálya közel tengelyében egy DN 250 ac./göv vízvezeték halad 
- A páros oldali zöldsávban/járdában egy DN 150 ac., majd DN 300 ac. vízvezeték 

halad az Ecseri út 2.sz.-ig 

Szennyvízcsatorna: 

- Az Ecseri úton egyesített rendszerű csatorna halad az útpálya alatt 80/80 Øk vb., 
30/30 Øk b. átmérővel 

- A Ceglédi út irányából érkezik az Ecseri út szélén/melletti járdában és zöldterületen 
egy 225/200 K1 k tévb egyesített rendszerű csatorna. 

Gázvezeték: 

- DN200 acél gázvezeték húzódik a páros oldali zöldsávban/járdában 
 



Távhő vezeték: 

- Az Ecseri út 2. és 4. sz. között egy távhővezeték keresztezi az Ecseri utat illetve az 
épületek között a zöldsávban halad 

Elektromos hálózat: 

- A páros és páratlan oldali járdában/zöldterületen kis és középfeszültségű 
földkábelek haladnak 

- a villamos pálya mellett közvilágítás földkábel húzódik 

Távközlés: 

- Az Ecseri út páros oldalán a zöldsávban/járdában illetve az útpálya alatt Magyar 
Telekom földkábel található 

- Az Ecseri úti villamospálya mellett Nokia Siemens Network légvezeték halad 

Dési Huber utca: 

Vízvezeték: 

- A páros oldali zöldsávban/járdában egy DN 300 ac., majd DN 100 ac. vízvezeték 
halad 

- a Dési Huber utca épületek közötti - a SPAR áruház mögötti - szakaszán egy DN 
300 ac. vízvezeték található az útpálya alatt. 
Erről a vezetékről történik egy leágazás, bekötés, melynek Ø 25 mm-es vízmérője 
van. Vélhetően ez biztosítja az itt lévő üzletek vízellátását. A Fővárosi Vízművek 
Zrt. adatbázisában az óra a Palma Drink Bt. tulajdonában van, az óra gyári száma 
4050136. 
A SPAR áruház mellett, a Dési Huber utca felöli oldalon található két bódé. Az 
egyikhez kapcsolódóan a Fővárosi Vízművek Zrt. nyilvántartása szerint tartozik egy 
vízóra 20 mm-es átmérőjű bekötéssel és 7677454 gyári számion, melynek 
tulajdonosa Scuk Mária. 
A szakági helyszínrajz nem tartalmazza az üzletekhez, pavilonokhoz kapcsolódó 
vízvezetéket. 

Szennyvízcsatorna: 

- Az utcában egyesített rendszerű Ø 40 b. csatorna található 
- a Dési Huber utca épületek közötti szakaszán Ø 120 b.  illetve Ø 30 b. egyesített 

rendszerű csatornák húzódnak. 
- A SPAR épülete mellett egy Ø 30 b. csatorna épült 

  Gázvezeték: 

- D 315 KPE gázvezeték húzódik az útpálya páros oldali szélén 
- a Dési Huber utca épületek közötti szakaszán egy DN 200 KPE gázvezeték húzódik, 

amely összeköti az Ecseri úti és Dési Huber utcai gázvezetéket 

Elektromos hálózat: 

- A páros és páratlan oldali járdában/zöldterületen kis és középfeszültségű 
földkábelek haladnak 



- a Dési Huber utca épületek közötti szakaszán mindkét oldalon kisfeszültségű 
elektromos földkábel halad.  

- a Dési Huber utca 3. sz. felőli oldalon közvilágítás és középfeszültségű földkábel 
halad a járdában 

Távközlés: 

- Az utca mindkét oldalán a zöldsávban/járdában, illetve az útpálya alatt Magyar 
Telekom földkábel található 

- A páros és páratlan oldali járdában Vodafone földkábel húzódik 
- a Dési Huber utca épületek közötti szakaszán a páratlan oldali járdában Vodafone 

és Magyar Telekom földkábel halad 

Üllői út: 

Vízvezeték: 

- Az útpálya alatt DN 400 ac/KPE és egy DN 150 PVC vízvezeték halad 
- Az Üllői út 147. sz. – a SPAR áruház előtt - DN 100/150 göv vízvezeték halad az 

üzletsorok között. Ez a vezeték a Dési Huber utcai DN 300 ac., vezetékről ágazik le 
és végtűzcsappal végződik. /A google térkép szerint egyébként ez Ecseri út/ 
Erről a vezetékről két bekötés épült az egyik egy Ø 25 mm-es a másik két Ø 110 
mm-es órával ellátott. A Fővárosi Vízművek adatbázisában mind a két óra BKV Zrt. 
tulajdonában van. Az előbbi óra gyári száma 4614681, az utóbbié 0004711 
A téren lévő pavilonok vízellátása vélhetően ezekről történhet, de erre vonatkozóan 
nincs biztos információ, hiszen a víz szakági helyszínrajz nem tartalmaz a 
pavilonokhoz kapcsolód vízvezetéket. 

Szennyvízcsatorna: 

- Az Üllői út páros oldalán 120/120 Øk b. majd 1000/150 T k b. egyesített rendszerű 
csatorna halad. 

- Az Üllői út 147. sz. – SPAR áruház – előtt kiépült egy Ø30 b egyesített rendszerű 
csatorna, mely a Dési Huber utcai gyűjtőbe csatlakozik. Az Ecseri út felé is, a 
parkolónál található egy Ø30 b szintén egyesített rendszerű kis csatorna. 
A Főváros Csatornázási Művek szakági helyszínrajza ezekhez a csatornákhoz 
néhány kisebb átmérőjű bekötőcsatornát mutat, ugyanakkor nincs információ arra 
vonatkozóan, hogy a téren meglévő pavilonok vízelvezetése miként oldódik meg.  

Csapadékcsatorna: 

- Az Üllői út páratlan oldali útpályája alatt Ø30 b. csapadékvízcsatorna halad 

Gázvezeték: 

- a páros oldalon DN200 acél gázvezeték halad 
- a Ceglédi útról egy DN150 acél gázvezeték érkezik és halad az Üllői út páros oldalán 

Elektromos hálózat: 

- A páros oldali járdában/zöldterületen középfeszültségű földkábel található 
- Az Üllői út 147. sz. előtti járdában közvilágítás földkábel halad 
- a középső járdasziget alatt közvilágítás földkábel húzódik 

 



Távközlés: 

- az Üllői úti útpálya páros oldalán, illetve a középső járdasziget alatt Invitech és 
Nokia Siemens Network földkábel húzódik 

- a páros oldali járdában/zöldsávban Magyar Telekom és Nokia Siemens Network 
földkábel halad 

- Az Üllői út 147. sz. előtti üzletsornál lévő járdában Nokia Siemens Network 
földkábel halad 

- Az Üllői út 147. sz. melletti üzletsornál Nokia Siemens Network földkábel és 
légvezeték, valamint Magyar Telekom földkábel halad 
 

4. Közműcégek előzetes nyilatkozatai 
 
A közmű cégeknek, vállalatoknak az alábbi kérelmet küldtük el 

„A Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat tervezi az Ecseri úti metró megálló 
felszíni térrendezését, melynek tervezésére közbeszerzési eljárást fog lefolytatni. A 
tervezési program összeállításához el kell készíteni több munkarészt, melynek egyik 
eleme a közműcégek előzetes nyilatkozatának beszerzése. 
A tervezésre kiírandó pályázat mellékletei lennének a beérkező előzetes nyilatkozatok, 
melyek a tervezéshez, valamint a későbbiek során a terv elkészültét követő engedélyezési 
eljárásokhoz amúgy is szükségesek. 
Mellékelten küldünk egy vázlatos elképzelést, helyszínrajzot a tervezett felszíni 
rekonstrukcióra. 
Kérjük t. Címet, szíveskedjenek nyilatkozni arról, hogy a tervezett felújítás érinti-e az 
üzemeltetésükben, tulajdonukban lévő közműhálózatot, vagy sem. 
Kérjük nyilatkozatukat arra vonatkozóan is, hogy saját beruházásukban tervezik-e a 
tervezési területen üzemelő hálózatuk rekonstrukcióját, felújítását. 
Szíveskedjenek előzetes nyilatkozatukat megadni, hogy a tervezett rekonstrukcióhoz 
milyen módon, milyen feltételekkel járulnak hozzá.” 
 
A levélhez csatoltuk  
- meghatalmazást 
- térképmásolatot az érintett területek helyrajzi számával 
- tulajdoni lapot 
- a felszíni térrendezés koncepció tervét, a tervezett pavilonok elhelyezkedésével 
 
A levelet az alábbiaknak küldtük meg: 
- ELMŰ Hálózati Kft. 
- Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 
- NVM Főgáz Földgázhálózati Kft. 
- Magyar Telekom Nyrt. 
- Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. 
- UPC 
- Invitech ICT Services Kft. 
- DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

 
- Fővárosi Vízművek Zrt. 

o a tervezett pavilonokhoz kapcsolódóan megkértük az elvi nyilatkozatot, 
megadva az adatszolgáltatásként kapott 10 m3/napos értéket 



- Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
o a tervezett pavilonokhoz kapcsolódóan megkértük az előzetes tájékoztatást, 

itt is megadva a keletkező szennyvízmennyiséget 
 

A két utóbbi közmű esetében azért is szükséges ezek megkérése, mert az előzetes 
tájékoztatók rögzítik azokat a műszaki feltételeket, a szükségszerűen kiépítendő víz- és 
csatorna vezetékeket, melyek a pavilonok ellátását biztosítani tudják. A pályázóknak 
már most tudniuk kell, hogy szükséges-e vízjogi létesítési engedély köteles vezetékek 
tervezése vagy sem. 
 
Az ELMŰ Hálózati Kft. még egy – előzetesen - nehezebben kezelhető feladat, mert 
ahhoz, hogy pontos ismeret legyen a tervezéshez, ahhoz az igénybejelentést is meg 
kellene adni, minden egyes pavilonhoz kapcsolódóan, ami jelen esetben még nem áll a 
rendelkezésre, ugyanakkor maga az igénybejelentő sem ismert még pontosan. 
 
A közműcégektől beérkezett előzetes nyilatkozatok, tájékoztatók rövid kivonata 
 
Fővárosi Vízművek Zrt 
 

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2021. június 9-ei dátummal és FV/5910/2021/874-2 
iktatószámon adott ki tájékoztatást, mely szerint jelzik, hogy a tervezési területen 
közcsőhálózatuk üzemel és rögzítik, hogy nem terveznek saját hálózatukon 
fejlesztést, felújítási munkát. 
  

Sajnos nem adnak a beadott helyszínrajzunkon is jelölt tervezett pavilonok vízellátására 
vonatkozóan érdemben semmilyen támpontot, választ 
 

 Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

A Csatornázási Művek 2021. június 14-i dátummal és 032612/2021 ügyszámon 
adta ki előzetes tájékoztatását. A tájékoztatóban leírják az érintett területet 
körülvevő utcákban, úton kiépített meglévő egyesített rendszerű csatornáikat. 

A tervezett pavilonokhoz kapcsolódóan jelzik, hogy az ott keletkező 8 m3/nap 
keletkező szennyvízmennyiséget a közterületet körülvevő 30 cm átmérőjű, beton 
anyagú, egyesített rendszerű közcsatornába bevezethetők. Kérik egyben a 
fejlesztés során lehetőség szerint a meglévő bekötések felhasználását, melynek 
állapotát jelenleg nem vizsgálták. 

A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban felhívják a figyelmet, hogy ez érintett 
ingatlanról egyidejűleg 0,5 lefolyási tényezővel számolt, 2 éves gyakoriságú, 15 
perces (152 l/s/ha) intenzitású csapadék elvezetésére van lehetőség. 

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft 

A tervezés által érintett területen nyilvántartásuk szerint gázhálózat nem üzemel 

 FŐTÁV Zrt 

A tárgyi területen végzendő munkálatok – a becsatolt térképrészleten lehatárolt 
terület alapján – nem érintik Társaságunk tulajdonában és kezelésében lévő 
üzemelő távhővezetéket. 



 Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. /NSN/ 

A megküldött rajzon jelölt területen bérelt alépítménybe optikai kábelhálózattal 
rendelkezümk. Amennyiben hálózatunk kiváltása szükségessé válik, távközlési 
kiváltási tervet kell készíteni. A beruházással érintett területen hálózatfejlesztési 
rekonstrukciót nem tervezünk. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezésnél, a pavilonok elhelyezésénél, egyéb 
építmények kialakításánál a meglévő NSN vezetékek nyomvonalát vegyék 
figyelembe, azt ne kelljen kiváltani. 

 DIGI Kft. 

A tervezés, a tervezett felújítás a DIGI Kft. hálózatát nem érinti. Az érintett 
területen nincs üzemeltetésünkben hálózat 

 Invitech Kft. 

Invizech saját tulajdonú optikai kábele a Budapest Közút üzemeltetésében lévő 
alépítmény hálózatban található. M3 felújítás keretében a hálózathoz nem volt 
szükséges hozzányúlni (kiváltás, védelembehelyezés). Amennyiben a felszíni 
térrendezéskor tervezik a meglévő alépítményhez való hozzányúlást, azt 
előzetesen egyeztetni szükséges a Budapest Közút Zrt-vel, valamint Cégünkkel. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezésnél, a pavilonok elhelyezésénél, egyéb 
építmények kialakításánál a meglévő Invitech Kft vezetékek nyomvonalát 
vegyék figyelembe, azt ne kelljen kiváltani. 

 MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. 

Az Önök által megjelölt terület nem érinti az MVM NET Zrt. tulajdonában vagy 
vagyonkezelésében lévő nyomvonalas létesítményeit. Tájékoztatásul közöljük, 
hogy a nevezett területen a közeljövőben az MVM NET Zrt. nem tervez fejlesztést. 

5. Javaslat a közművekkel kapcsolatos tervezési feladatok műszaki tartalmára 
 
5.1. Vízellátás 

 
Pavilonok vízellátása 
 

- Ecseri úti metrómegálló területén elhelyezendő pavilonok /9db/ 
 
A tervezési területen meglévő – szakági helyszínrajzon szereplő vízvezetékek 
kiváltása nem szükséges, ugyanakkor a meglévő pavilonokhoz rendezetlenül 
kiépített ellátó vezetékek megszüntetendők.  
Mivel a Főváros Vízművek Zrt. az előzetes tájékoztatásukban semmilyen támpontot 
nem adott a tervezett pavilonok ellátását illetően, ezért javaslatként az alábbiakat 
fogalmazzuk meg.  
A  tervezett új pavilonokhoz egy teljesen önálló vezetéket kell kiépíteni, mely a 
tervezendő vízóraaknától indul.  



Önkormányzati döntést igényel, hogy ennek a „központi” órának ki legyen a 
tulajdonosa, ki fog erre vonatkozóan szerződést kötni a Fővárosi Vízművekkel. Azt 
mindenképpen javasolt és tervezési programban rögzítendő, hogy az egyes 
pavilonok vízfogyasztására a pavilonok belsőgépészeti vezetékére almérőt kell 
beépíteni. 
Ez a „központi” vízóra biztosítja a zöldfelületek öntözését is, ennek megfelelően 
várható, hogy az óra az önkormányzat nevére kell, hogy kerüljön. 
 

- A SPAR áruház és a parkoló közötti pavilonok /5 db/ 
 
A Fővárosi Vízművek szakági helyszínrajza szerint ehhez a területrészhez 
kapcsolódóan kiépült egy Ø 25 mm-es vízbekötés, mely vélhetően az itt lévő 
pavilonok vízellátását biztosítja. Mivel ismereteink szerint ezek a pavilonok 
helyükön maradnak, ezért itt vízvezeték tervezéssel nem kell foglalkozni. A kérdés 
csak az, hogy a felszíni rendezés szükségessé teszi-e a régi vezetékek cseréjét vagy 
sem, ennek eldöntéséhez önkormányzat és a pavilonosok egyeztetése szükséges. 
 

- SPAR áruház melletti pavilonok  /2 db/ 
 
A Fővárosi Vízművek Zrt- szakági helyszínrajza szerint az itt lévő kis épületnek van 
egy Ø 20 mm-es vízbekötése, mely vélhetően a másik kis bolt vízellátását is 
biztosítja. Mivel ismereteink szerint ezek a pavilonok helyükön maradnak, ezért itt 
vízvezeték tervezéssel nem kell foglalkozni. A kérdés csak az, hogy a felszíni 
rendezés szükségessé teszi-e a régi vezetékek cseréjét vagy sem, ennek eldöntéséhez 
önkormányzat és a pavilonosok egyeztetése szükséges 
 
Automata öntözőhálózat 
 
Tervezendő a vízgépészeti akna, ahhoz kapcsolódó vízbekötés. Az aknától kiinduló 
öntözőhálózat. 
 
Nagyon fontosnak tartanánk beszerezni az összes meglévő – területen belüli, 
szakági helyszínrajzokon nem szereplő – vezetékek nyomvonalát, valamint a 
metróhoz kapcsolódó egyéb adatot, födém szerkezetét, takarási mélyéget stb.  
 

5.2. Szennyvízcsatornázás 
 
A pavilonokkal érintett egyik területrész sem rendelkezik a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. szakági helyszínrajza szerint szennyvízelvezetéssel. Nem látni a területe 
olyan csatornát, mely a pavilonokhoz kapcsolódna. Ettől függetlenül minden 
bizonnyal vannak bekötések, de kérdés, hogy azok minden tekintetben rendezettek 
vagy sem. Amennyiben vannak bekötések, azok vélhetően már 20-25 évesek, ennek 
megfelelően javasoljuk azok megszüntetését és egy teljesen új gyűjtő csatorna 
kiépítését.  
Az automata öntözőrendszer vízgépészeti aknáját is be kell kötni a rendszerbe. 
 
 



5.3. Csapadékvíz-elvezetés 
 
A tervezési területről többlet csapadék nem vezethető a csatornahálózatba. A 
tervezett pavilonok tetőfelületén keletkező csapadékot a területen belül – a 
zöldfelületben - kell elhelyezni, szikkasztani, ennek megfelelően ez tervezési 
feladat, ehhez szükséges elkészíteni a területre vonatkozó geotechnikai 
szakvéleményt, talajvizsgálati jelentést  
 

5.4. Elektromos energia-ellátás 
 
Meglátásunk szerint a pavilonok elektromos energiaigényét, az automata öntöző 
rendszerhez, valamint a közvilágításhoz kapcsolódó igényt együtt kezelve kell az 
ELMŰ Hálózati Kft.-hez beadni az igénybejelentőt és megkérni Műszaki gazdasági 
tájékoztatót. Itt megint szükséges az önkormányzat és a pavilonosok közötti 
egyeztetés. Ez azért is fontos, mert az ELMŰ megadott tájékoztatóban rögzíti a 
műszaki és gazdasági feltételeket, azt az igénybejelentőnek el kell fogadni és ezáltal 
vállalni a költségeket is. Az ELMŰ saját hatáskörben végzi ezeket, melynek jelentős 
8-9 hónapos átfutási ideje van. 
A fentiek alapján kérdéses, hogy a tervezési program ebben a kérdésben mit 
tartalmazzon.       
 

6. A tervezésre kiírandó közbeszerzéshez javasolt mellékletek  
 
- átnézeti helyszínrajz 
- térképmásolat 
- Fővárosi Vízművek Zrt. elvi  
- Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. előzetes tájékoztatása 
- Közműgenplan 

 
7. Javaslat a nyertes ajánlattevő számára elkészítendő tervekre 

 
- Környezetrendezés, térépítészet kiviteli terve 
- Térhez kapcsolódó közművek  

o automata öntözőhálózat terve  
 vízgépészeti akna 
 ehhez vízcsatlakozás és elektromos ellátás 

o csapadékvíz-elvezetés kiviteli terve 
o közvilágítás kiviteli terve 
o szükség szerinti közműbeavatkozások kiviteli terve /szintbehelyezések, 

esteleg tűzcsap áthelyezés stb./ 
- Útépítés egyesített engedélyezési és kiviteli terve 
- Útépítéshez kapcsolódó közművek 

o csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciója /víznyelők átépítése szükség szerinti 
kis távolságban történő áthelyezése, annak ismeretében, hogy + víznyelők 
nem engedélyezettek 

o közvilágítás szükség szerinti rekonstrukciója /meglévő kandeláberek 
felújítás vagy esetleges cseréje/  



o szükség szerinti közműbeavatkozások kiviteli terve /szintbehelyezések, 
esteleg tűzcsap áthelyezés stb./ 

- Forgalomtechnika terve 
- Pavilonokhoz kapcsolódó közművek 

o vízellátás kiviteli terve 
o szennyvízelvezetés kiviteli terve 
o csapadékvíz-elvezetés kiviteli terve 
o elektromos energia-ellátás kiviteli terve, ez kérdéses lehet 

 
- Amennyiben szükséges fakivágási terv 

 
- Árazatlan és Árazott költségvetés kiírások 

 
A tervek jóváhagyása, engedélyeztetése is feladat kell, hogy legyen, be kell szerezni az 
egyes tervekhez szükséges építési, létesítési engedélyt, egyéb hozzájárulásokat stb.   

Javaslatunk, hogy a tervezői művezetés is legyen része a vállalásnak, melyet Ajánlatkérő 
maximálisan órában – például 20 óra - rögzíthet. 
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