
Műszaki leírás 

a „Budapest, Park utca 2. sz. alatti lőtér részleges felújítása” tárgyú beszerzési eljáráshoz 

 

A 1223 Budapest, Park u. 2. lőtér sportlétesítmény részleges felújítására Budapest Főváros 

Önkormányzata biztosíja a szükséges forrást. A felújítási munkálatok célja a sportlövészeti tevékenység 

végzéséhez szükséges kulturált körülmények megteremtése.  

A fentiek megvalósulása érdekében az alábbi feladatok megvalósítása szükséges, melyek nyertes 

ajánlattevő feladatát képezik: 

- A lőtér egyoldalról nyitott lőállásai feletti tetőszerkezet takarását biztosító 15mm vtg. OSB 

borítású álmennyezet készül fa tartószerkezettel együtt 285m2 felületen.  

- A lőállások elválasztó falainak felújítása, festése történik meg összesen 60m2 felületen. 

- A golyófogó palánkok sérült, korrodált fa és acéllemez borításai kicserélésre kerülnek 20m2 

felületen.  

- A klubhelyiség külső nyílászárói cserére kerülnek. 6 db új műanyag nyílászáró kerül beépítésre 

a szükséges káva helyreállítási munkákkal együtt.  

- A klubhelyiség vizesblokkja felújításra kerül 10m2 alapterületen. A hidegburkolatok, a 

szaniterek (2db WC, 1db zuhanyzó, 1db mosdó) és 5db belső nyílászáró és az elektromos szerelvények 

is cserére kerülnek.  

- Az épület lapostetőjére 6kW teljesítményű napelem rendszer kerül kiépítésre, melynek 

szolgáltatói engedélyeztetése, beüzemelése nyertes ajánlattevő feladata. Ehhez kapcsolódva további 

feladat a meglévő tetőszigetelés alkalmassá tétele 1 réteg palazúzalékos bitumenes lemez záróréteg 

beépítésével, a napelem rendszer tartószerkezetének fogadására. A tető felülete 114m2. 

- A klubhelyiség fűtése jelenleg mobil elektromos olajradiátorokkal van megoldva. A 

klubhelyiség fűtését oldalfalra kiépítendő elektromos infra fűtő panelekkel fogjuk biztosítani, mely a 

tényleges hőmérsékletnél melegebb hőérzetet biztosít a helyiségben tartózkodók számára. Az infra 

panelek elektromos betáplálását ki kell építeni. 

- A lőállásokat kiszolgáló összesen 16m2 alapterületű női-férfi vizesblokk felújításra kerül. A 

hidegburkolatok a szaniterek (6db WC, 2 db pissoir, 2db zuhanyzó, 2db mosdó) és 6db belső nyílászáró 

is cserére kerül. További feladat a gipszkarton álmennyezet kialakítása. A felújítás során az elektromos 

szerelvények lecserélésre kerülnek és 10 db új energiatakarékos lámpatest kerül elhelyezése a 

meglévők helyén. 

- A területre való gépjárművel történő behajtást egy új tolókapu kiépítésével biztosítjuk, 

melynek alapozási munkáinak elvégzése szintén a nyertes ajánlattevő feladata. 

- Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a terület lőtéren kívüli park részében található 100m2 kerti 

út felújítása murva terítéssel, továbbá 2db közösségi- sütögetőhely kialakítása.  

A részletes mennyiségeket a mellékelt költségvetési kiírás tartalmazza. A költségvetés kiírásban 

szereplő típus megnevezések a minőség megjelölését szolgálja. Nyertes ajánlattevő azzal egyenértékű 

más terméket is megajánlhat, beépíthet. 


