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2. KÖTET 
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

 
 
1. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA  
 
1.1. A dokumentáció a következő részekből áll:  
 
1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  

2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE  

3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET  

4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK  

5. KÖTET: MŰSZAKI FEJEZET 
 
 
1.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a 
dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy 
gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati 
időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan 
körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat 
természetét vagy jellemzőit.  
 
1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, 
amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít 
és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó). Sem a 
dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és 
az abban leírt szolgáltatások céljára.  
 
2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS  

2.1 Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet:  
 

Firmiter Betéti Társaság 
8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A 

Fax: +36 87341205 
E-mail: firmiterbt@upcmail.hu 

   
 

2.2 Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő nem adja meg azon 
elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a 
tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves, illetve az ajánlattételi felhívás 
megküldésekor rendelkezésére álló címre küldi meg a tájékoztatást).  

2.3 A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax 
útján és e-mailben a dokumentáció átvétele vagy a kérdésfeltevés során feltüntetett telefaxszámra és e-
mail címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazdasági szereplő a kiegészítő 
tájékoztatást akár telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, vagy szabályszerű 
értesítés mellett nem vette át.  

2.4 A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. 
Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a +36 87341205-as faxszámra vagy a 
firmiterbt@upcmail.hu e-mail címre küldjenek visszajelzést!  
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2.5 A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet 
adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a 
gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra 
jogosulthoz kerüljön.  
 
3. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA  
 
3.1 Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező 
okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell 
ajánlatát benyújtania.  

3.2 Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az iratmintákat és a szerződéstervezet (vagy 
szerződéses feltételek) szövegét az ajánlattételi felhívásban megadott honlapjának a felületén elérhetővé 
teszi. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlatételi felhívásban foglaltakat, ezért 
hangsúlyozzuk, hogy az ajánlattételi dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az 
ajánlattételi felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban 
szereplők az irányadóak. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlattételi felhívás és jelen 
dokumentáció gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai 
követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő 
(értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles az 
ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban – 
szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.  

3.3 Formai előírások: ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívás 21. Egyéb információk 5. pontjában 
foglaltak szerint kell elkészíteniük és benyújtaniuk ajánlatukat.  

3.4 Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által elkövetett 
hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró 
személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni.  

3.5 Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre 
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán, futárral feladott, 
vagy személyesen kézbesített ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, 
ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.  

3.6 Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: az ajánlattételi felhívás 13. és 14. pontjában előírtak 
szerint. 
 
3.7 Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás időpontjáig 
senki számára se válhasson hozzáférhetővé.  

3.8 Ha jelen dokumentáció ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írja elő, ez esetben a 4. 
kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az 
ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben 
megfelelő más okirat is. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és 
nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.  
 
3.9 Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges 
információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Az ajánlat 
elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban 
felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő 
megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely 
ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek – saját költségükre 
és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata.  
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3.10 Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos 
információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. Az ajánlathoz szükséges 
pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban részletezett 
tájékoztatás-kérés lehetősége. Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az 
ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban 
meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie.  

3.11 Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
keretében kerülnek felhasználásra.  
 
3.12. Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények 
 
Ajánlattevőnek AJÁNLATÁBAN kizárólag az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell benyújtania. 
Az ajánlatban benyújtott dokumentumoknak meg kell felelnie a táblázatban részletezett tartalmi és 
formai követelményeknek.  
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatokat a dokumentációban 
megadott iratminták tartalma szerint kötelesek megtenni! 
 
Dokumentum megnevezése  Tartalmi követelmény  Formai követelmény  
borítólap  az Iratminta szerint  
tartalomjegyzék  tartalmazza az oldalszámokat  
felolvasólap  az Iratminta szerint  cégszerűen aláírva  
meghatalmazás  az Iratminta szerint  cégszerűen aláírva  
a szerződés teljesítésében részt 
vevő szakember szakmai 
tapasztalatának bemutatása  

az Iratminta szerint  a szakember által saját 
kezűleg aláírt  
egyszerű másolat  

nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) 
bekezdés alapján  

az Iratminta szerint  cégszerűen aláírva  

nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) 
bekezdés alapján  

az Iratminta szerint  cégszerűen aláírva  

nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésében meghatározott 
kizáró okok, valamint a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés kb) pontja 
vonatkozásában  

az Iratminta szerint  cégszerűen aláírva  

nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdése alapján  

az Iratminta szerint  cégszerűen aláírva  

közös ajánlattevők együttműködési 
megállapodása (a.e.)  

a közös ajánlattevők 
egyebek mellett 
kifejezetten elismerik a 
szerződés teljesítéséért 
fennálló együttes 
kötelezettségüket és 
egyetemleges 
felelősségüket, 
részletezik a 
közbeszerzés tárgyának 
megvalósítása során 
felmerülő feladatok 
egymás közötti 
megosztását, valamint 
megjelölik a közös 

cégszerűen aláírva  



4 

 

ajánlattevők nevében 
eljárni jogosult képviselőt  

nyilatkozat a Kkvt. szerinti 
besorolásról a Kbt. 66. § (4) 
bekezdés alapján  

az Iratminta szerint  cégszerűen aláírva  

aláírási címpéldány(ok) vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-
minta  

azon cégjegyzésre 
jogosult képviselőé, aki 
az ajánlatot aláírja, vagy 
annak aláírására 
meghatalmazást ad  

egyszerű másolatban  

nyilatkozat az annak kiállítása 
időpontjában folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás 
vonatkozásában  

az Iratminta szerint  cégszerűen aláírva  

a cégbírósághoz benyújtott, 
ügyvéd által ellenjegyzett 
változásbejegyzési kérelem és az 
annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött (a benyújtott 
kérelem informatikai szempontú 
megfelelőségéről szóló) igazolás 
(a.e.)  

egyszerű másolatban  

titoktartási nyilatkozat  az Iratminta szerint  cégszerűen aláírva  
nyilatkozat üzleti titokról  az Iratminta szerint  cégszerűen aláírva  
nyilatkozat az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. 
§ (6) bekezdésében foglalt 
feltételnek való megfelelés 
vonatkozásában  

az Iratminta szerint  cégszerűen aláírva  

nyilatkozat az ajánlatkérő által 
kikötött biztosítékok határidőre 
történő rendelkezésre bocsátása 
vonatkozásában  

az Iratminta szerint  cégszerűen aláírva  

nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) 
bekezdésében meghatározott 
követelmények vonatkozásában  

az Iratminta szerint  cégszerűen aláírva  

CD vagy DVD  az aláírt papír alapú 
ajánlat szkennelt, 
valamint az árazott 
költségvetés 
szerkeszthető (*.xls vagy 
*.xlsx) formátumú 
változatát tartalmazza  

1 példányban  

 
a.e. = adott esetben  
 
4. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL  

4.1 A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.  

4.2 Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 
tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás, a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] 
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kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását 
a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.  

4.3 A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és egyetemlegesen 
felelnek.  

4.4 Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében – kivéve a Kbt. 138. § (4) 
bekezdése szerinti jogutódlás esetét –az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.  

4.5 Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az 
ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.  
 
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:  
- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult 
képviselő szervezet megnevezését;  
- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;  
- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;  
- a számlázás rendjét.  
 
5. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA  

5.1 Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje: az ajánlattételi felhívás 16. pontjában 
előírtak szerint. 
 
5.2 Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön 
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.  

5.3 Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal 
lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a felolvasólapba.  

5.4 A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából 
bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.  
 
6. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA  

6.1 Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e 
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

6.2 Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan 
ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

6.3 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az 
ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség 
kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 
60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem 
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig 
fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség 
lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen 
kívül kell hagyni.  

6.4 Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás 
lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások 
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás 
kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a tartalmazza.  

6.5 Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő 
van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel 
hiánypótlásra.  
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7. ELŐZETES VITARENDEZÉS  

7.1 A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani:  
 

Firmiter Betéti Társaság 
8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A 

Fax: +36 87341205 
E-mail: firmiterbt@upcmail.hu 

 
7.2 A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési 
kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény 
jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját 
alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - 
hivatkoznia kell.  

7.3 Amennyiben valamely ajánlattevő a rendelkezésére álló határidőben előzetes vitarendezési kérelmet 
nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal 
kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése napját követő tíz napos 
időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést, ha eddig az időpontig a szerződéskötési 
moratórium egyébként lejárna.  
 
8. Szerződés megkötése és teljesítése 

8.1 Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) közös 
ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – kell írásban megkötni a közbeszerzési 
eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.  

8.2. A szerződésnek tartalmaznia kell –az eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel – 
a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.  

8.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő 
hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal 
meghosszabbodik.  

8.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:  

• nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak, 

• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az ajánlatkérőt 
haladéktalanul értesíti.  

8.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani –ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon- ha: 

• a nyertes ajánlattevőben közvetetten, vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely, olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes 
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szervezet, amely tekintetében fennáll a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alponjában 
meghatározott feltétel; 

• a nyertes ajánlattevő közvetetten, vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alponjában meghatározott 
feltétel. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

8.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez, arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül.  

8.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőnek kell teljesítenie.  

8.8 Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt –alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.  

8.9. Szerződéskötésre csak átlátható szervezettel kerülhet sor, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény). 

9. Tájékoztatást nyújtó szervezetek 

9.1. A Kbt. 73.§ (4) bekezdés alapján a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az 
ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok, vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, 
illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 
A Közbeszerzési Hatóság- a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben 
rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás alapján- tájékoztatást tesz közzé honlapján a 
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.  

9.2. A Kbt. 73.§ (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást 
kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg 
kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a 
közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, 
hogy az ajánlatban feltüntetett információk, nem mondanak-e ellent a Kbt. 73.§ (4) bekezdés 
szerinti követelményeknek.  

9.3. Az ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és 
címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat: 
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Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

Cím: 8200 Veszprém, József Attila utca 36. 

Telefon:  06-88-424-210, (88) 424-866 

Fax: 06-88-425-484 

E-mail: titkarsag@kdr.antsz.hu  

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkavédelmi Felügyelősége 

8200 Veszprém, Batsányi u. 5. 

Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 20.  

Tel: 06-88-566-800 

Fax: 06-88-566-900 

E-mail: veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu  

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi 

Felügyelősége 

8200 Veszprém, Batsányi u. 5. 

Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 390.  

Tel: 06-88-564-730 

Fax: 06-88-563-500 

E-mail: veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

 

 

3. KÖTET 
SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

külön került dokumentálásra 

 

4. KÖTET 
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 
külön került dokumentálásra 

 
5. KÖTET 

MŰSZAKI FEJEZET 
 

külön került dokumentálásra 
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3. KÖTET 
SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 

 név: Úrkút Község Önkormányzata 
 cím: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 
 Törzskönyvi szám:  
 adóigazgatási szám:  
 bankszámlaszám:  
 képviseli:  Fülöp Zoltánné polgármester 
  

továbbiakban mint Megrendelő 

 

másrészről 

 név: … 
 cím: … 
 cégjegyzékszám: … 
 adószám: … 
 bankszámlaszám: … 
 képviseli: … 
 

továbbiakban mint Vállalkozó  együttes említés esetén Felek 

között a mai napon és helyen az alábbiak szerint: 

1. Előzmények 

Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2017. november …. napján a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § 
(1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés a 
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése” tárgyban építési beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás 
nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek a jelen vállalkozási szerződést a 
közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és 
közbeszerzési dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő 
ajánlata szerint kötik meg. 

2. Szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi munka teljes körű 
megvalósítását a jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel, a 
rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján és az azokban meghatározott 
feltételek szerint:  
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TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos 
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai 

korszerűsítése” 

1. Vállalkozói díj 

A 2. pontban körülírt munka vállalkozói díja: 
 

 Vállalkozói díj: …,- Ft 

 Vállalkozói díj összesen nettó: …,- Ft 

 27% ÁFA: …,- Ft 

 Vállalkozói díj összesen bruttó: …,- Ft 

 
1.1. Fenti összeg rögzített egységárakon a befejezési határidőre prognosztizált fix 

összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 2. pontban 
meghatározott és a közbeszerzési ajánlattételi dokumentációban részletezett 
műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerülő összes közvetlen és 
közvetett költségére, ezért Vállalkozó a munka megvalósítása során a 
közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció esetleges hiányosságaira való 
hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen 
szerződés megkötését követően nem érvényesíthet. 

1.2. Vállalkozó a Megrendelő által a közbeszerzési eljárásban kiadott ajánlattételi felhívás, 
az ajánlattételi dokumentáció és mellékletei, valamint a költségvetés-kiírás 
alapján elkészített tételes árajánlatával támasztotta alá a 3. pontban 
meghatározott vállalkozói díját. 

1.3. A szerződéses összeg tartalmazza a munkálatokhoz szükséges fedezetet. 
Tartalékkeret nem került megállapításra. 

1.4. Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a 
számla ellenértékének kifizetési szabályait a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 
32/A. §-ában foglaltak rendezik. 

2. Határidők 

2.1. A munkaterület átadása: a szerződés aláírásától számított 15 naptári napon belül. 

2.2. A kivitelezés befejezési határideje: 2018. augusztus 31. 

2.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó – Megrendelő előzetes jóváhagyásával 
– a szerződésben foglalt határidők (véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni. Az 
előteljesítés nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás lehetőségét, ami 
csak a Megrendelő előzetes jóváhagyását követően lehetséges. 
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3. Kivitelezés műszaki feltételei 

3.1. Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet alapján végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendelő a kivitelezési 
munkálatok megkezdése (munkaterület átadása) előtt intézkedik az építési napló 
készenlétbe helyezéséről, amelyet a munkaterület átadást követően Vállalkozó 
naponta és folyamatosan vezet, egészen az építés befejezéséig. 

3.2. Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: 

Megrendelő részéről: 

… 
Mobiltel.:  
E-mail:    
NÜJ:  
 

Jogkörük a szerződés teljesítése során: 

- jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatok teljesítésével 
kapcsolatban utasítás adási jogkör a Vállalkozó felé, 

- a teljesítésigazolás kiállítása, 

- a Vállalkozó által kibocsátott számlák igazolása, 

- az építési naplóba történt Vállalkozói bejegyzések ellenjegyzése, a 
bejegyzések alapján intézkedést igénylő esetekben azok megtétele a 
kivitelező, a hatóságok felé, vagy előterjesztése az intézkedésre jogosult 
vezető felé. 

 
Vállalkozó részéről: 
 
Képviselő: 

Név: … 
Cím: … 
Tel.: … 
Fax: … 
Mobiltel.: … 
E-mail: … 

 
Felelős Műszaki Vezető: 

Név: … 
Cím: … 
Jogosultsági szám: … 
Tel.: … 
Fax: … 
Mobiltel.: … 
E-mail: … 
NÜJ: … 
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3.3. Megrendelő köteles a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben 
Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni. 

3.4. A Megrendelő köteles a munkahelyet a munkavédelmi előírásoknak megfelelő 
állapotban átadni. 

3.5. A munkaterület átadását Megrendelő műszaki ellenőre kezdeményezi, s egyben 
gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek 
tájékoztatásáról, illetve értesítéséről. 
 

3.6. A munkaterület állapotának rögzítése átvételkor a Vállalkozó kötelezettsége, az ekkor 
készített fénykép-, illetőleg video felvételeket legkésőbb a tényleges 
munkakezdésig köteles átadni Megrendelőnek digitális adathordozón. 

3.7. Vállalkozó a munkálatok tényleges megkezdése előtt legalább 8 naptári nappal 
írásban értesíti Megrendelőt. 

3.8. Vállalkozó felelős a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel 
lezárulásáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok 
betartásáért, továbbá a munkahely elkerítése és a szükséges figyelmeztető 
jelzések elhelyezéséért. 

3.9. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárulásának időpontjáig 
Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, 
beleértve a gépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az 
élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és 
szállítóira is. 

3.10. Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges 
korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő, vagy Megrendelő műszaki 
ellenőre írásban határoz meg számára. 

3.11. Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetett módon gondoskodik a munkálatokkal 
érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.  

3.12. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, és észrevételeit 
legalább 8 naponként az építési naplóban rögzíteni. 

3.13. Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl: 
határidők, összegek, stb.) az építési naplóba történő bejegyzéssel semmilyen 
formában nem hajtható végre, azt külön szerződésmódosítás keretében a Kbt. 
vonatkozó rendelkezései szerint lehet megtenni. 

3.14. A Megrendelő által elrendelt pótmunkákat Vállalkozó az előzetes áregyeztetést 
követően a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint történő szerződésmódosítás 
illetve kiegészítő közbeszerzés után végezhetők. 
Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlat 
alapját képező dokumentumokban nem szerepel, azonban a munka érdekében 
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elengedhetetlenül szükséges elvégezni. Felek rögzítik, hogy pótmunkát csak és 
kizárólag Megrendelő rendelhet el, írásban. 

3.15. Az előirányzott anyagok teljesítést akadályozó hiánya, vagy Megrendelő 
változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok beépítéséről és az 
esetleges vállalkozói díjkülönbözetről – a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve - 
Felek csak szerződésmódosítás keretében állapodhatnak meg.  

3.16. A Vállalkozó által a Szerződés teljesítéséhez felhasznált összes anyagnak, 
berendezésnek és árunak olyannak kell lennie, amely számára a Kbt. 2. § (5) 
bekezdése értelmében nemzeti elbánást kell nyújtani. 

3.17. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzése során az építéssel 
összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre a környezet és vízminőség 
védelemre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről a munkájával 
okozott szemetet, port, szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen 
kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó 
költségére elvégezteti. 

3.18. Vállalkozó a munkaterület átadást követően 3 munkanapon belül az általa 
végzendő munkákról heti bontású sávos műszaki ütemtervet készít, amelyet 
Megrendelővel szükséges jóváhagyatnia. 
Amennyiben a kivitelezési tevékenység előrehaladásában, időbeli ütemezésében 
változás várható, Vállalkozó köteles erről Megrendelőt írásban tájékoztatni, ezzel 
egyidejűleg az ütemtervet aktualizálni és Megrendelőnek jóváhagyásra átadni. 

3.19. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre 
látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles 
Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni. 

3.20. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának 
garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem 
szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik, 
anyagi kötelezettségvállalás mellett. 

3.21. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(ka)t bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó(k) 
tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett. Vállalkozó az alvállalkozó(k) 
munkáját köteles összehangolni, és az általuk végzett munkarészeket egyeztetni. 
Az alvállalkozó(k) személyét a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a 
közbeszerzési eljárásban köteles megnevezni. 

4. Minőségi követelmények 

4.1. Vállalkozó köteles a szerződés 2. pontjában leírt munkákat a szerződés 3. pontja 
szerinti nettó ellenszolgáltatásért a 6. pontban megfogalmazott minőségi 
elvárásoknak megfelelően kivitelezni. 

4.2. Vállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó hatályos jogszabályok, a Magyar 
Szabvány és előírások szerint, azok betartásával végzi. 
A munka minőségének meghatározására a támogató szervezet előírásait, 
véleményezését is figyelembe kell venni. 
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4.3. Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles jelen szerződés értelmében a 
kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg 
kifogástalan kivitelben, a technika mai állásának megfelelően határidőben, a 
szakvállalt gondosságával megvalósítani, ill. valamennyi egyéb szerződéses 
kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni és az előállított művet Megrendelő 
részére átadni. A kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége 
mellett Vállalkozó kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási és 
szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.  

4.4. Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség van, a szerződő felek a 
vonatkozó jogszabályok szerinti jogkörrel felhatalmazott szervezet bevonásával 
határozzák meg a minőséget. A vizsgálatok költségei a minőséget tévesen 
megítélő felet terhelik. 

4.5. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti 
szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség 
esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, 
tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése. 

4.6. Beépítésre csak Magyarországon minősített, az érvényes szabványoknak megfelelő 
olyan anyagok és termékek használhatók, amelyek minősége biztosítja az 
ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket. 

5. Pénzügyi feltételek 

5.1. Megrendelő és a Vállalkozó együttesen megállapítják, hogy a jelen szerződésben 
rögzített kivitelezési tevékenység az ÁFA törvény 142. § (1) b) pontjának hatálya 
alá nem tartozik mivel a beszerzés nem építési hatósági engedély-köteles. Erről 
Megrendelő jelen szerződésben tájékoztatja Vállalkozót.  

 
5.2. Számlázási feltételek: 

Előlegbekérő: 
 Összege: ……… Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében az Általános 
Forgalmi Adó nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékben 
biztosítja előleg igénybevételének lehetőségét, a szerződés hatályba léptetését 
követő 15 naptári napon belül. 

1. részszámla:  
Összege: ……..vállalkozási díj 25%-nak megfelelő összeg 
Esedékessége: a műszaki ellenőr által elfogadott és leigazolt legalább 25%-os 
teljesítést követően 
 
 
 
2. részszámla:  
Összege: ……..vállalkozási díj 25%-nak megfelelő összeg 
Esedékessége: a műszaki ellenőr által elfogadott és leigazolt legalább 50%-os 
teljesítést követően 
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Végszámla: 
Összege: 
Esedékessége: Vállalkozó (vég)számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 
Az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a Megrendelő 
műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő műszaki teljesítés 
igazolása alapján, a vállalkozás díjának az előleg- és rész-számlával csökkentett 
összegéről állítható ki a számla. 
Az előlegbekérő és a számlák kifizetését a Megrendelő köteles a kézhezvételtől 
számított 30 napon belül a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott 
számlájára történő átutalással kiegyenlíteni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak 
szerint. 

5.3. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést 
– nem Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 60 naptári 
napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt teljesítményét 
soron kívül leszámlázni. 

5.4. Amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból 
késedelmet szenved, úgy a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti, áfa nélkül 
számított ellenszolgáltatás 0,3 %-a/nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni 
az ajánlatkérőnek, a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő 
időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig. A késedelembe esést követő 30. nap 
után ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül 
felmondani, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a nyertes 
ajánlattevőtől követelni. 

 
5.5. Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szerződés teljesítése 

neki felróható okból meghiúsul, különösen, ha a nyertes ajánlattevő 30 napot 
meghaladó késedelembe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés 
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. Meghiúsulási kötbér 
igénylése esetén a teljesítés nem követelhető. A vállalkozási szerződésben 
rögzített bármely kötbér összegét a nyertes ajánlattevő - a Kbt. 135. § (6) 
bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén - köteles az esedékes 
számla kiállítását követő 10 naptári napon belül az ajánlatkérőnek átutalni. 

5.6. Amennyiben a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő - az ajánlatkérő vagy 
az ajánlatkérő műszaki ellenőrének kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére - 
a jelentéktelennek nem minősülő hibák kijavítását legkésőbb a műszaki átadás-
átvételi eljárás folyamán, az ajánlatkérő által előírt határidőig nem végzi el, úgy 
ajánlatkérőnek a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,1 %-
a/nap mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a hibás teljesítéstől a hibák 
kijavításáig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig. A hibás teljesítést 
követő 30. nap után ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondási idő 
közbeiktatása nélkül felmondani, továbbá a teljesítés elmaradásából származó 
kárát a nyertes ajánlattevőtől követelni. 

5.7. Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval 
szemben. 
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5.8. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi 
kamatot köteles Vállalkozó részére megfizetni. 

5.9. A Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben 
foglalt kötelezettségek késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve elmaradásáért 
ha azt vis major okozta. Vis major bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a 
saját érdekkörében felmerülő kárt. Vis major alatt értendő minden olyan dolog, 
illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül 
esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt 
felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. A felek nem tekintik vis major 
esetének a Megrendelő és Vállalkozó esetleges átalakulását, felszámolását, illetve 
fizetésképtelenségét. 

5.10. Vállalkozó képviselője – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 41.§ (6) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) 
bekezdésében foglaltakra – nyilatkozik, hogy a Vállalkozó a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható 
szervezetnek minősül. Vállalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása 
esetén haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. Tudomásul veszi, hogy valótlan 
tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő 
felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 
szerződéstől eláll. 

6. Átadás-átvétel 

6.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, 
melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt legalább 8 munkanappal köteles 
értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett 
nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést. 

6.2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiba- és hiánymentes munkálatok elkészítése. A 
műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával.  

6.3. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, 
kifogástalan minőségben elkészült munkák átvétele. 

6.4. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozó(k) meghívása és a jelenlétükről való 
gondoskodás. 

6.5. Vállalkozónak 3 munkanappal a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a 
Megrendelő részére szolgáltatnia kell a munkák átadási dokumentációját 3 
példányban, benne  

a. a megvalósulási tervet,  
b. a hulladék nyilvántartási lapot,  
c. az elszállított hulladék kezelői, illetve befogadói nyilatkozatait,  
d. a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési javaslatát,  
e. a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőség igazolásait, minőségi 

tanúsítványait, teljesítmény nyilatkozatait (a 275/2013. (VII.16.) Korm. 
rendelet és a 305/2011/EU rendelet szerint ),  
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f. mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat,  
g. egyéb vizsgálati jegyzőkönyveket,  
h. kezelési és karbantartási utasításokat, 
i. Az üzembe helyezéshez szükséges árazott létesítmény jegyzéket a hatályos 

jogszabályok szerinti formátumban papír alapon és xls formátumban  
valamint  

j. a felelős kivitelezői (műszaki vezetői) nyilatkozato(ka)t mely(ek)ben 
rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát az engedélyezett tervek és a 
szerződésben foglaltak szerint teljesítette. 

7. Szavatosság és jótállás 

7.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már 
korábban átvett – és azokat a további építési munkálatok nem érintették – a 
szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes. 

7.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által 
végzett munka minőségéért. 

7.3. Megrendelő köteles a jótállási idő alatt fellépő hibákat haladéktalanul, de legkésőbb 
a vállalt jótállási idő lejártáig írásban a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó 
köteles a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás 
érdekében. Amennyiben a kijavítást, a bejelentéstől számított 30 napon belül nem 
végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más 
kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét – Megrendelő mérlegelése 
alapján – leszámlázni. Vállalkozó az ily módon felé leszámlázott összeg jogosságát 
elismeri, a felé kiállított számlát befogadja, és annak ellenértékét 30 naptári 
napon belül kiegyenlíti. 

7.4. Amennyiben a jótállási időszakban olyan hibák derülnek ki, amelyek szakszerűtlen 
munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket 
Vállalkozó felszólításra azonnal, térítésmentesen és egészében köteles 
megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a 
felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére mással 
elvégeztetni, és a mással végeztetett munka ellenértékét a Vállalkozó felé 
leszámlázni. Vállalkozó az ily módon felé leszámlázott összeg jogosságát elismeri, 
a felé kiállított számlát befogadja, és annak ellenértékét 30 naptári napon belül 
kiegyenlíti. 

7.5. Kellékszavatosság: A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben rögzített 
kivitelezési munkák, valamint az építési beruházás megvalósítása alkalmával 
beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. §-ában foglaltak, valamint a 
hatályban lévő releváns jogszabályok (különösen az egyes nyomvonal jellegű 
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-
IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet) szerinti kellékszavatossággal tartozik. 
Amennyiben a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák minősége a 
vállalkozási szerződésben foglalt előírásoknak, valamint a hatályban lévő 
építésügyi jogszabályok vonatkozó előírásainak nem, vagy nem teljes mértékben 
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felel meg, úgy ajánlatkérő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 
választhat szavatossági igényei közül, így követelheti a munka kijavítását, vagy az 
ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. Ez utóbbi esetben ajánlatkérő 
az elvégzett munka ellenértékét a minőségcsökkenés arányában határozhatja 
meg. 

7.6. Jótállás: A nyertes ajánlattevőt a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) 
bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárását követően, az 
általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-ában foglaltak 
szerinti jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama a műszaki átadás-
átvételi eljárás lezárásának - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokra is 
figyelemmel megállapított - időpontjától számított 36 hónap. 

 

8. Különleges szerződéses feltételek 

8.1. Amennyiben a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, köteles 
azt a Megrendelő felé, 3 munkanapon belül jelezni. Ezen esetben a Megrendelő 
jogosult a munkák szakértővel való felmérésére és a szerződés teljesülését más 
vállalkozó megbízásával biztosítani. Az ebből eredő költségek a Vállalkozót 
terhelik. 

8.2. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában 
rendelkezzen a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő a beszerzés tárgyára 
vonatkozó felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább a vállalási ár nettó 
értékének megfelelő összegű 10%-a/év, és 5%-a/káresemény. A szerződés 
mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, továbbá 
amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító 
társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan.  

8.3. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalatának 
bemutatása: …… név   

8.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:  

- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, 

- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről 
az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.  

8.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani –
ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon- ha: 

- a nyertes ajánlattevőben közvetetten, vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely, olyan jogi személy, vagy személyes joga 
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szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62.§ (1) bekezdés k) pont 
kb) alponjában meghatározott feltétel; 

- a nyertes ajánlattevő közvetetten, vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62.§ (1) bekezdés k) 
pont kb) alponjában meghatározott feltétel. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés 
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 
jogosult. 

8.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez, arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az 
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.  

8.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként 
szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőnek kell teljesítenie.  

8.8. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan – akár a 
korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt –alvállalkozó bevonását 
bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt 
nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a 
kizáró okok hatálya alatt.  

 

9. Záró rendelkezések 

9.1. Felek a szerződés módosítása tekintetében a Kbt. irányadó rendelkezései szerint 
járnak el. 

9.2. A szerződő Felek vitás ügyeikben egyeztetésre kötelesek, jogi vita esetére – 
perértéktől függően – a Veszprémi Járásbíróság, vagy a Veszprémi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

9.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Felek a Ptk. 
rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

10. Szerződéshez tartozó dokumentumok 

10.1. A szerződés alapdokumentuma Megrendelő közbeszerzési ajánlattételi felhívása, 
ajánlattételi dokumentációja, Vállalkozó ezek alapján tett ajánlata, valamint a 
közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum. 
A szerződés csak a fenti dokumentumokkal együtt érvényes. 
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A szerződő Felek jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt 6 példányban írják alá. 
 
 
 
Úrkút, 2017. … 
 
 

 

 

 

 … Úrkút Község Önkormányzata 
 Vállalkozó Megrendelő 
 képviseletében képviseletében 
 … Fülöp Zoltánné polgármester 
 

 

 

 

 



 
 

4. KÖTET 
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 
 

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY1 

Alulírott .................................................... (név) ............................................. (cég) nevében eljárva 

aláírásommal igazolom, hogy a mai napon az Úrkút Község Önkormányzata, mint  Ajánlatkérő TOP-

3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató 

Általános Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú nemzeti a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárásában átvettem az Ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumát az alábbiak szerint: 

1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE  
3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET  
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK  
5. KÖTET: MŰSZAKI FEJEZET 
 

............................., 2017...... ................................. nap 
 

 

............................................ 

Átvevő 

Cégnév: …………………………………………… 

Székhely: …………………………………………. 

Telefon: …………………………………………… 

Fax: ……………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………. 

 
 
 

                                                             
1 KÉRJÜK, A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ÁTVÉTELÉT KÖVETŐEN 
HALADÉKTALANUL KITÖLTVE, CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA MEGKÜLDENI AZ +36 
87341205-ES FAXSZÁMRA, VAGY A FIRMITERBT@UPCMAIL.HU  E-MAIL CÍMRE! 



 
 

BORÍTÓLAP Az eljárás száma és 
tárgya:  

 TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító 
számú, „A Hauser Lajos Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése” 

Az ajánlattevő megnevezése:  
Székhelye:  
Telefonszáma:  
Telefax száma:  
E-mail címe:  
Cégjegyzék száma:  
Nyilvántartó cégbírósága:  
Statisztikai számjele:  
Adószáma:  
A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve:  
A tárgyban érintett kapcsolattartó telefonszáma:  
A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma:  
A tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail címe:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FELOLVASÓLAP  
(önálló ajánlattétel esetén)  

 
 
 
1. Ajánlattevő  
 
Név: _____________________________________________________________________  

Székhely: _________________________________________________________________  

 
2. Ajánlattétel tárgya:  
 
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
3. Ajánlat:  
 

 
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)  

 
….. HUF  

 
2. A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás 
megvalósításában résztvevő felelős műszaki vezető 
rendelkezik-e épület felújítással kapcsolatos 
kivitelezésében szerzett gyakorlattal  (igen/nem) 

 
igen / nem*  

 
 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 

______________________________  
      (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  

meghatalmazott képviselő aláírása) 
 
 
 
 
 
* Egyértelműen meghatározandó! Kérjük a nem releváns részt törölni szíveskedjenek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
FELOLVASÓLAP 

(közös ajánlattétel esetén) 
 
1. Közös ajánlattevők 
 
Név: _____________________________________________________________________  

Székhely: _________________________________________________________________  

Tagok adatai (név, székhely): _________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

Tagok adatai (név, székhely): _________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 
 
2. Ajánlattétel tárgya:  
 
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
3. Ajánlat:  
 

 
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)  

 
….. HUF  

 
2. A jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás 
megvalósításában résztvevő felelős műszaki vezető 
rendelkezik-e épület felújítással kapcsolatos 
kivitelezésében szerzett gyakorlattal  (igen/nem) 

 
igen / nem*  

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)  

   ______________________________  
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
       meghatalmazott képviselő aláírása) 
 

 
 
* Egyértelműen meghatározandó! Kérjük a nem releváns részt törölni szíveskedjenek! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
MEGHATALMAZÁS 

 
Az eljárás tárgya: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
 
Ajánlatkérő: Úrkút Község Önkormányzata  
 
A nyilatkozattevő cég  
• • neve: …………………………………..  
• • székhelye: …………………………….  
• • az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / 
közös ajánlattevő  
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője meghatalmazom 
………………………………………………………………………..…..-t az alábbiakra:  
• • jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező 
iratok nevemben történő aláírására  
• • információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek 
vállalására  
• • a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával 
magára nézve kötelezőnek ismer el  
• • ……….  
 
(* a jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani)  
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap  
………………………………. ………………………………..  
 
Meghatalmazó        Meghatalmazott  

cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nyilatkozat a szerződés teljesítésében részt vevő szakember - az ajánlattételi 
felhívás 2. értékelési szempontja tekintetében releváns - szakmai tapasztalata 

vonatkozásában 
 

Az eljárás tárgya: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
 
Ajánlatkérő: Úrkút Község Önkormányzata  

 
Alulírott ………………………………………, mint a szerződés teljesítésében részt vevő 
szakember a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az ajánlatkérő által az 
ajánlattételi felhívás 2. értékelési szempontja tekintetében vizsgált szakmai gyakorlat 
vonatkozásomban a következőkben részletezett információk szerint alakult: 

 
 

Az építőipari 
kivitelezési 
munka 
megnevezése, 
helye  

Az építőipari 
kivitelezési 
munka kezdő és 
befejező 
időpontja 
(év/hónap 
bontásban)  

Az elvégzett 
feladat 
ismertetése  

A munkában 
betöltött 
funkció/beosztás/
munkaszervezeti 
pozíció 
ismertetése  

    
    
 
Nyilatkozom, hogy ajánlattevővel …… munkaviszonyban vagyok. 
 
Fenti nyilatkozatommal kijelentem, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt nincsen más 
olyan kötelezettségem, amely a munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná, a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezésre állok.  
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
 

 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 
 

------------------------------------------------- 
(szakember aláírása)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján 
 
Az eljárás tárgya: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
 
Ajánlatkérő: Úrkút  Község Önkormányzata  
 
A nyilatkozattevő cég  
• • neve: …………………………………..  
• • székhelye: …………………………….  
• • az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / 
közös ajánlattevő  
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi feltételt 
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.  
Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és 
teljesítésére az ajánlat részét képező felolvasólapon szereplő ajánlati áron. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 
 

------------------------------------------------- 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabálysze- 

rűen meghatalmazott képviselő aláírása)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok, valamint a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés kb) pontja vonatkozásában 
 
Az eljárás tárgya: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
 
Ajánlatkérő: Úrkút Község Önkormányzata  
 
A nyilatkozattevő cég  
• • neve: …………………………………..  
• • székhelye: …………………………….  
• • az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / 
közös ajánlattevő  
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam 
jegyzett céggel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott 
kizáró okok.  
 
*1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk 
olyan cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.  
 

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy 
társaságunk olyan cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, 
ezért a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § ib) pontja alapján nyilatkozom, hogy 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: 

Tényleges tulajdonos neve  Tényleges tulajdonos állandó 
lakóhelye  

  
  

3.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunknak 
nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa.  
 
(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) vagy 3.) kitöltését.) 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 

------------------------------------------------- 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabálysze- 

rűen meghatalmazott képviselő aláírása)  
 



 
 

Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján 

 

Az eljárás tárgya: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
 
Ajánlatkérő: Úrkút Község Önkormányzata  

 

A nyilatkozattevő cég  
• • neve: …………………………………..  
• • székhelye: …………………………….  
• • az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / 
közös ajánlattevő  
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 

jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy 
társaságunk által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt és az ajánlat 
benyújtásakor már ismert alvállalkozók nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró 
okok. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 

------------------------------------------------- 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabálysze- 

rűen meghatalmazott képviselő aláírása)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról 

Az eljárás tárgya: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
 
Ajánlatkérő: Úrkút Község Önkormányzata  
 

A nyilatkozattevő cég  
• • neve: …………………………………..  
• • székhelye: …………………………….  
• • az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / 
közös ajánlattevő  
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a kis- és 
középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §-a értelmében vállalkozásunk  

□ mikrovállalkozás 
□ kisvállalkozás 

□ középvállalkozás 
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 

------------------------------------------------- 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabálysze- 

rűen meghatalmazott képviselő aláírása)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában 

Az eljárás tárgya: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
 
Ajánlatkérő: Úrkút Község Önkormányzata  
 

A nyilatkozattevő cég  

• neve: …………………………………..  

• székhelye: …………………………….  

• az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / közös ajánlattevő/  

 

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a 
fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a nyilatkozat kiállításának időpontjában a 
nyilatkozatot tevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás  

- nincsen folyamatban 

- van folyamatban. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 

------------------------------------------------- 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabálysze- 

rűen meghatalmazott képviselő aláírása)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Titoktartási nyilatkozat 

Az eljárás tárgya: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
 
Ajánlatkérő: Úrkút Község Önkormányzata  
 

A nyilatkozattevő cég  
• • neve: …………………………………..  
• • székhelye: …………………………….  
• • az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / 
közös ajánlattevő  
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy minden 
kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum (így különösen 
szakmai megoldás, know-how), amelyet jelen közbeszerzési eljárással összefüggésben 
ajánlatkérő akár írásban, akár szóban rendelkezésre bocsát, bizalmas információnak 
tekintendő, és mint ilyet, üzleti titokként kell kezelni, továbbá tilos azt előzetes írásbeli 
hozzájárulás nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, vagy egyéb más 
célra felhasználni, mint a közbeszerzési ajánlat benyújtása vagy a közbeszerzési 
szerződés teljesítése.  
A jelen nyilatkozatból fakadó - titoktartásra vonatkozó - kötelezettség nem alkalmazandó 
azon információkra 

 
 a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a 
jövőben a nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá,  
 b) amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is 
ismertek voltak a nyilatkozattevő számára,  
 c) amelyek olyan harmadik fél által jutottak a nyilatkozattevő tudomására, akinek, 
vagy amelynek titoktartási kötelezettsége az ajánlatkérő felé nem áll fenn,  
 d) amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.  
 

A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben meghatározott kötelezettségvállalás a nyilatkozat 
aláírásának időpontjától határozatlan ideig érvényben marad. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 

------------------------------------------------- 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabálysze- 

rűen meghatalmazott képviselő aláírása)  
 

 

 



 
 

Nyilatkozat üzleti titokról 

Az eljárás tárgya: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
 
Ajánlatkérő: Úrkút Község Önkormányzata  

 

A nyilatkozattevő cég  
• • neve: …………………………………..  
• • székhelye: …………………………….  
• • az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / 
közös ajánlattevő  
 
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általunk 
benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra 
hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.  
Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig 

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általunk 
benyújtott ajánlat üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) nem tartalmaz.  

 

(*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.) kitöltését.) 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 

------------------------------------------------- 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabálysze- 

rűen meghatalmazott képviselő aláírása)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nyilatkozat a papír alapon és a digitális adathordozón benyújtott ajánlati példányok 
egyezősége vonatkozásában 

Az eljárás tárgya: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
 
Ajánlatkérő: Úrkút Község Önkormányzata  
 

A nyilatkozattevő cég  
• • neve: …………………………………..  
• • székhelye: …………………………….  
• • az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / 
közös ajánlattevő  
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 

jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a papír 
alapon benyújtott eredeti ajánlati példány és a digitális adathordozón benyújtott 
elektronikus másolati ajánlati példány egymással minden tekintetben megegyezik. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 

------------------------------------------------- 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabálysze- 

rűen meghatalmazott képviselő aláírása)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt 
feltételnek való megfelelés vonatkozásában 

Az eljárás tárgya: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
 
Ajánlatkérő: Úrkút Község Önkormányzata  
 

A nyilatkozattevő cég  
• • neve: …………………………………..  
• • székhelye: …………………………….  
• • az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / 
közös ajánlattevő  
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy cégünk a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 
átlátható szervezetnek minősül.  
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok az 
ajánlatkérőt haladéktalanul írásban értesíteni.  
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést az 

ajánlatkérő jogosult felmondani, vagy attól elállni. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 

------------------------------------------------- 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabálysze- 

rűen meghatalmazott képviselő aláírása)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nyilatkozat 

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek 

 

Alulírott, ……………………………………………………………………………(név), mint a(z) 
 
………………………………………………………………………………………….…… 
 
(cég)név…………………………………………………………………………(adószám) 
 

……………………..(beosztás / tisztség megnevezése) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 
c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1.a) pontja 
szerint [megfelelő rész aláhúzandó] 

- egyházi, jogi személy,  
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam / helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 

100%-os részesedéssel rendelkezik, 
a helyi önkormányzat neve:……………………………………………………………... 

- az Európai gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára 
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,  
állam neve:……………………………………………………………………………… 

ezért átlátható szervezetnek minősül. 

 

………………………………………….. (helység) ………………………………… (dátum) 

 

 

 

 

 ……………………………………………... 

 cégszerű aláírás, bélyegző 



 
 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről 

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezetek 

1. Nyilatkozat az átláthatóságról 
 

Alulírott, ……………………………………………………………….……….(név), mint a(z)  

…………………………………………………………………………………………(cégnév) 

………………………………..(adószám) …………………………………(tisztség, beosztás megnevezése) törvényes 
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:  

aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és 

ab) az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában/ olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van [megfelelő rész aláhúzandó], és ez az ország: …………………………………,  

és 

ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom 

és 

ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amellyel 
kapcsolatban a 2. B)-C) pontjában nyilatkozom. 

 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 
 

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. Törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes 
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i): 



 
 

A) Tényleges tulajdonos(ok) 
Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Születési neve: ………………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………... 

Anyja születési neve: …………………………………………………………………………... 

Tulajdoni hányad: ……………………………………………………………………………… 

Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………... 

 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Születési neve: ………………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………... 

Anyja születési neve: …………………………………………………………………………... 

Tulajdoni hányad: ……………………………………………………………………………… 

Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………... 

 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Születési neve: ………………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………... 

Anyja születési neve: …………………………………………………………………………... 

Tulajdoni hányad: ……………………………………………………………………………… 

Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………... 

 

B) Nyilatkozat a szervezetben közvetve vagy közvetlenül több, mint 25%-os részesedéssel, 
befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyről, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetről: 

 

Nincs ilyen jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

 

Az alábbi szervezeteket nevezem meg: 



 
 

 

Név (cégnév): …………………………………………………………………………………... 

Tulajdoni hányad: ……………………………………………………………………………… 

Befolyás/szavazati jog mértéke: …..…………………………………..………………………... 

Adóilletősége (állam): ……………………...…………………………………………………... 

 

Név (cégnév): …………………………………………………………………………………... 

Tulajdoni hányad: ……………………………………………………………………………… 

Befolyás/szavazati jog mértéke: …..…………………………………..………………………... 

Adóilletősége (állam): ……………………...…………………………………………………... 

 

Név (cégnév): …………………………………………………………………………………... 

Tulajdoni hányad: ……………………………………………………………………………… 

Befolyás/szavazati jog mértéke: …..…………………………………..………………………... 

Adóilletősége (állam): ……………………...…………………………………………………... 

 

C) A B) pontban megnevezett szervezet(ek) tényleges tulajdonosainak az Áht. 55. § bc) 
pontjában megjelölt adatai: 

 

Érintett szervezet neve (a B) pontban megjelölt szervezet): …………………………………… 

Tényleges tulajdonos neve: …………………………………………………………………….. 

Születési neve: ………………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………... 

Anyja születési neve: …………………………………………………………………………... 

Tulajdoni hányad: ……………………………………………………………………………… 

Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………... 

 

Érintett szervezet neve (a B) pontban megjelölt szervezet): …………………………………… 



 
 

Tényleges tulajdonos neve: …………………………………………………………………….. 

Születési neve: ………………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………... 

Anyja születési neve: …………………………………………………………………………... 

Tulajdoni hányad: ……………………………………………………………………………… 

Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………... 

Érintett szervezet neve (a B) pontban megjelölt szervezet): …………………………………… 

Tényleges tulajdonos neve: …………………………………………………………………….. 

Születési neve: ………………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………... 

Anyja születési neve: …………………………………………………………………………... 

Tulajdoni hányad: ……………………………………………………………………………… 

Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………... 

 

3. Nyilatkozat az 1. pontban megjelölt szervezet külföldi jogállásának megítéléséhez szükséges 
adatokról [megfelelő rész aláhúzandó]: 
- A képviselt szervezet külföldi személy / az üzletvezetés helye szerint külföldi illetőségű (a 

továbbiakban együtt: külföldi társaság); és 
az üzletvezetés helye (ha a külföldi illetőség az üzletvezetés helyén alapul) (ország, helység, 
cím, postacím): 

………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
……………………………………….. 

- a külföldi társaságban adóéve napjaiban többségében a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerinti belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel 
rendelkező személy) van; vagy 
a belföldi illetőségű részesedéssel rendelkező személy neve: …………………………. 

…………………………………………………………………………………………... 

A külföldi társaságra vonatkozó adóév időtartama: ……………………………………. 

- A külföldi társaság által, az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból 
származnak; vagy 

- a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett adó és 
adóalapjának (csoportos adóalanyiság esetében a csoportszinten fizetett (fizetendő) és 
adóvisszatérítéssel csökkentett adó és adóalapjának) hányadosa százalékban kifejezve éri el a 



 
 

10%-ot / nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizetett (fizet) a külföldi társaság társasági 
adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív [megfelelő rész aláhúzandó]; 

- Az előbbiekkel ellentétben, a képviselt szervezetre az ellenőrzött külföldi társaságra 
vonatkozó szabályok nem alkalmazandók, mert a szervezet székhelye / illetősége az Európai 
Unió tagállamában / az OECD tagállamában / olyan államban van, amellyel ebben az 
államban a szervezet valódi gazdasági tevékenységet végez. 

 

A szervezet székhelye / illetősége szerinti állam megnevezése: ……………………….. 

 

Tudomásul veszem, hogy a fent megadott adatokat az Áht. 56. §-ában foglaltak szerint a 
Földművelésügyi Minisztérium a honlapján közzéteheti. 

 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály 
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére. 

 

………………………………………….. (helység) ………………………………… (dátum) 

 

 ……………………………………………... 

 cégszerű aláírás, bélyegző 



 
 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről 

 

III. Civil szervezetek, vízitársulatok 

1. Nyilatkozat az átláthatóságról: 
 

Alulírott, ……………………………………………………………….……..………….(név), 

mint a(z) ..………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

(civil szervezet), vízitársulat neve) (adószám: ………………………………………….) 

…………………………………………………………......(beosztás / tisztség neve) törvényes képviselője 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 
(1) 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

a) A szervezet vezető tisztségviselői megismerhetők, a vezető tisztségviselők nevéről és más 
természetes személyazonosító adatairól az alábbi 2. pontban nyilatkozom; 

b) Az általam képviselt szervezet, valamint vezető tisztségviselője nem rendelkezik 25%-ot 
meghaladó tulajdoni résszel nem átlátható szervezetben. A szervezet, illetve vezető 
tisztségviselője 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével működő szervezet nevét, a 
szervezetben fennálló tulajdoni részesedés megjelölése mellett az alábbi 3. pontban közlöm. Az 
utóbbi szervezet(ek) tényleges tulajdonosának / tulajdonosainak természetes személyazonosító 
adatait, tulajdoni hányadát, befolyásának és szavazati jogának mértékét, valamint az átláthatóság 
megállapításához szükséges egyéb személyazonosító adatait az alábbi 4. pontban, e szervezetek 
átláthatóságának vizsgálatához szükséges adatokat az 5. pontban adom meg; 

c) Az általam képviselt szervezet székhelye az Európai Unió tagállamában / az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes államban / az OECD tagállamában / olyan államban van, 
amellyel Magyarországnak a kettős adózás elkerüléséről szóló, hatályos egyezménye áll fenn 
[megfelelő rész aláhúzandó], és ez az ország: ………………………………………………… 
 

A szervezet székhelyének pontos címe: ………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

2. A szervezet vezető tisztségviselőinek természetes személyazonosító adatai: 
 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Születési neve: ………………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………... 



 
 

Anyja születési neve: …………………………………………………………………………... 

 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Születési neve: ………………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………... 

Anyja születési neve: …………………………………………………………………………... 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Születési neve: ………………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………... 

Anyja születési neve: …………………………………………………………………………... 

 

3. A szervezet, illetve vezető tisztségviselője 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedésével működő 
szervezet(ek) megnevezése: 

 

Érintett neve: …………………………………………………………………………………… 

Szervezet neve: ………………………………………………………………………………… 

Szervezet típusa: ……...………………………………………………………………………... 

Érintett személy tulajdoni részesedésének mértéke: …….……………………………………... 

 

Érintett neve: …………………………………………………………………………………… 

Szervezet neve: ………………………………………………………………………………… 

Szervezet típusa: ……...………………………………………………………………………... 

Érintett személy tulajdoni részesedésének mértéke: …….……………………………………... 

 

Érintett neve: …………………………………………………………………………………… 

Szervezet neve: ………………………………………………………………………………… 

Szervezet típusa: ……...………………………………………………………………………... 

Érintett személy tulajdoni részesedésének mértéke: …….……………………………………... 



 
 

 

4. A 3. pontban megjelölt szervezet(ek) tényleges tulajdonosának (tulajdonosainak) az Áht. 54/A. § 
cd) pont szerinti adatai: 

 

Érintett szervezet neve (a 3. pontban megjelölt szervezet): …………………………………… 

Tényleges tulajdonos neve: …………………………………………..………………………… 

Születési neve: ………………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………... 

Anyja születési neve: …………………………………………………………………………... 

Tulajdoni hányad: ……………………………………………………………………………… 

Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………... 

 

Érintett szervezet neve (a 3. pontban megjelölt szervezet): …………………………………… 

Tényleges tulajdonos neve: …………………………………………..………………………… 

Születési neve: ………………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………... 

Anyja születési neve: …………………………………………………………………………... 

Tulajdoni hányad: ……………………………………………………………………………… 

Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………... 

 

Érintett szervezet neve (a 3. pontban megjelölt szervezet): …………………………………… 

Tényleges tulajdonos neve: …………………………………………..………………………… 

Születési neve: ………………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………... 

Anyja születési neve: …………………………………………………………………………... 

Tulajdoni hányad: ……………………………………………………………………………… 

Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………... 

 



 
 

5. A 3. pontban megjelölt szervezet átláthatóságnak vizsgálatához szükséges egyéb adatok: 
Érintett szervezet neve: ………………………………………………………………………… 

 

A) A szervezet az I. számú nyilatkozat szerint, a törvény erejénél fogva átlátható szervezet 
[megfelelő rész aláhúzandó]: 
- egyházi jogi személy,  
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam / helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 

100%-os részesedéssel rendelkezik,  
a helyi önkormányzat neve: …………………………………………………………….. 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára 
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,  
állam neve: …………………………………………………………………………… 

 

B) A szervezet a II. számú nyilatkozatban foglaltak szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbi 
adatok alapján: 

 

a) Olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
amelyről a 4. pontban nyilatkoztam, és 

ab) az Európai Unió tagállamában / az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban / a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában / olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van [megfelelő rész aláhúzandó], és ez az ország: 
…………………………………………………………………………………………., 

és 

ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a b) pontban nyilatkozom 

és 

ad) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amellyel kapcsolatban a c) és d) 
pontban nyilatkozom. 

 

b) Az érintett szervezet külföldi személy / az üzletvezetés helye szerint külföldi illetőségű (a 
továbbiakban együtt: külföldi társaság); és 



 
 

az üzletvezetés helye (ha a külföldi illetőség az üzletvezetés helyén alapul) (ország, helység, 
cím, postacím): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 

- a külföldi társaságban adóéve napjaiban többségében a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerinti belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel 
rendelkező személy) van; vagy 

a belföldi illetőségű részesedéssel rendelkező személy neve: ………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

A külföldi társaságra vonatkozó adóév időtartama: …………………………………… 

-  A külföldi társaság által, az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból 
származnak; vagy 

 

- A külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett adó és 
adóalapjának (csoportos adóalanyiság esetében a csoportszinten fizetett (fizetendő) és 
adóvisszatérítéssel csökkentett adó és adóalapjának) hányadosa százalékban kifejezve éri el a 
10%-ot / nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizetett (fizet) a külföldi társasági adónak 
megfelelő adót, bár eredménye pozitív [megfelelő rész aláhúzandó]; 

 

- Az előbbiekkel ellentétben, a képviselt szervezetre az ellenőrzött külföldi társaságra 
vonatkozó szabályok nem alkalmazandók, mert a szervezet székhelye / illetősége az Európai 
Unió tagállamában / az OECD tagállamában / olyan államban van, amellyel Magyarországnak 
hatályos egyezménye áll fenn a kettős adózás elkerülése érdekében, és ebben az államban a 
szervezet valódi gazdasági tevékenységet végez. 

 

A szervezet székhelye / illetősége szerinti állam megnevezése: ……………………… 

 

c) A 3. pontban megnevezett érintett szervezetben 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel 
rendelkező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatai: 

 

Nincs ilyen jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

 

Az alábbi szervezeteket nevezem meg: 

Név (cégnév): ……………………………………………………………………………….….. 

Tulajdoni hányad: ……………….……………………………………………………………... 

Befolyás/szavazati jog mértéke: ……………………………………………………………….. 



 
 

Adóilletősége (állam): ….……………………………………………………………………… 

 

Név (cégnév): ……………………………………………………………………………….….. 

Tulajdoni hányad: ……………….……………………………………………………………... 

Befolyás/szavazati jog mértéke: ……………………………………………………………….. 

Adóilletősége (állam): ….……………………………………………………………………… 

 

Név (cégnév): ……………………………………………………………………………….….. 

Tulajdoni hányad: ……………….……………………………………………………………... 

Befolyás/szavazati jog mértéke: ……………………………………………………………….. 

Adóilletősége (állam): ….……………………………………………………………………… 

 

d) A c) pontban megjelölt szervezetek tényleges tulajdonosainak az Áht. 54/A § bc) pontja szerinti 
adatai: 

 

Érintett szervezet neve (a c. pontban megjelölt szervezet): .…………………………………… 

Tényleges tulajdonos neve: …………………………………………..………………………… 

Születési neve: ………………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………... 

Anyja születési neve: …………………………………………………………………………... 

Tulajdoni hányad: ……………………………………………………………………………… 

Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………... 

 

Érintett szervezet neve (a c. pontban megjelölt szervezet): .…………………………………… 

Tényleges tulajdonos neve: …………………………………………..………………………… 

Születési neve: ………………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………... 

Anyja születési neve: …………………………………………………………………………... 



 
 

Tulajdoni hányad: ……………………………………………………………………………… 

Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………... 

 

Érintett szervezet neve (a c. pontban megjelölt szervezet): .…………………………………… 

Tényleges tulajdonos neve: …………………………………………..………………………… 

Születési neve: ………………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje: ………………………………………………………………………... 

Anyja születési neve: …………………………………………………………………………... 

Tulajdoni hányad: ……………………………………………………………………………… 

Befolyás/szavazati jog mértéke: ………………………………………………………………... 

 

Tudomásul veszem, hogy a fent megadott adatokat az Áht. 54/B. §-ában foglaltak szerint a 
Vidékfejlesztési Minisztérium a honlapján közzéteheti. 

 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály 
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére. 

………………………………………….. (helység) ………………………………… (dátum) 

 

 ……………………………………………... 

 cégszerű aláírás, bélyegző 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nyilatkozat az ajánlatkérő által kikötött biztosítékok határidőre történő rendelkezésre 
bocsátása vonatkozásában 

 
Az eljárás tárgya: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
 
Ajánlatkérő: Úrkút Község Önkormányzata  
 
A nyilatkozattevő cég  
• • neve: …………………………………..  
• • székhelye: …………………………….  
• • az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / 
közös ajánlattevő  
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 

jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy cégünk 
az ajánlattételi felhívásban meghatározott biztosítékokat az ajánlatkérő által előírt 
határidőre rendelkezésre bocsátja. 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 

------------------------------------------------- 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabálysze- 

rűen meghatalmazott képviselő aláírása)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról 
 
Az eljárás tárgya: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
 
Ajánlatkérő: Úrkút Község Önkormányzata  
 
A nyilatkozattevő cég  
• • neve: …………………………………..  
• • székhelye: …………………………….  
• • az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / 
közös ajánlattevő  
 
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (4) 

bekezdés alapján megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó 
kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, 
szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.  

 
Nyilatkozom, továbbá, hogy ajánlatunkat a Közbeszerzési Hatóság - a 

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére 
bocsátott adatszolgáltatás alapján – által kiadott, a Magyarországon egyes 
ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről szóló 
tájékoztatásban foglaltak figyelembe vételével állítottunk össze. 

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 

------------------------------------------------- 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabálysze- 

rűen meghatalmazott képviselő aláírása)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NYILATKOZAT 

 

Az eljárás tárgya: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
 
Ajánlatkérő: Úrkút Község Önkormányzata  
 
A nyilatkozattevő cég  
• • neve: …………………………………..  
• • székhelye: …………………………….  
• • az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / 
közös ajánlattevő  
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy a Kbt.  25. § 
foglaltakat figyelembevéve velünk szemben az összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 

------------------------------------------------- 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabálysze- 

rűen meghatalmazott képviselő aláírása)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 
 
 
 

Az eljárás tárgya: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
 
Ajánlatkérő: Úrkút Község Önkormányzata  
 
A nyilatkozattevő cég  
• • neve: …………………………………..  
• • székhelye: …………………………….  
• • az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / 
közös ajánlattevő  
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, nyertességem 
esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívásban előírt 
felelősségbiztosítással legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fogok.  
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 

------------------------------------------------- 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabálysze- 

rűen meghatalmazott képviselő aláírása)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 
 
Az eljárás tárgya: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú, „A Hauser Lajos Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola energetikai korszerűsítése” 
 
 
Ajánlatkérő: Úrkút Község Önkormányzata  
 
A nyilatkozattevő cég  
• • neve: …………………………………..  
• • székhelye: …………………………….  
• • az eljárásban betöltött szerepe (a nem kívánt szövegrész törlendő): ajánlattevő / 
közös ajánlattevő  
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 

jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, a Kbt. 66. § (6) 

bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott 

részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe: 
 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni 
 

 
 
 
 
 

 
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez 

a fenti pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor 

ismert alvállalkozókat veszem igénybe: 

Alvállalkozó neve, címe  A közbeszerzés azon része, amellyel 
összefüggésben szerződést fog kötni  
 

  
 

  
 

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)  
 

------------------------------------------------- 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabálysze- 

rűen meghatalmazott képviselő aláírása)  
 



KÖLTSÉGVETÉS - TOP-3.2.1-15 -  Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Kiviteli tervdokumentáció

Megrendelő neve és címe:
Úrkút Község önkormányzata
8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 ÁFA 27,00%
3 A munka ára (HUF)

Tervező:

Sopron, 2017. 08.31.

Költségvetés főösszesítő

A fejlesztett épület neve, címe:
Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola  8409 Úrkút, Rákóczi utca 42. hrsz.:41

Becska Mérnökiroda Bt.
9400 Sopron, Ady Endre utca 123. fsz. 2.
Becska Bence - tervező, energetikai tanúsító TÉ 08-06913

Becska Bence

0
0
0



Ssz. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
15 Zsaluzás és állványozás 0 0
21 Irtás, föld- és sziklamunka 0 0
31 Helyszíni beton és vasbeton munkák 0 0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák 0 0
34 Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése 0 0
35 Ácsmunka 0 0
36 Vakolás és rabicolás 0 0
37 Égéstermék elvezető berendezések 0 0
41 Tetőfedés 0 0
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése 0 0
43 Bádogozás 0 0
44 Asztalosszerkezetek elhelyezése 0 0
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése 0 0
47 Felületképzés 0 0
48 Szigetelés 0 0
93 Környezetvédelmi berendezések 0 0
gépész 21 Irtás, föld- és sziklamunka 0 0
gépész 54 Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése 0 0
gépész 80 Általános épületgépészeti szigetelés 0 0
gépész 81 Épületgépészeti csővezeték szerelése 0 0
gépész 82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 0 0
napelem Megújuló-villamos energia termelés 0 0
villámvédelem Villámvédelmi rendszer 0 0
rehabilitáció Projektarányos akadálymentesítés 0 0

Összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

2 15-004-31.1 Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány 
nélkül

15 m2 1,01 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 21-001-
1.1.2

Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással 
és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. 
talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között

1 db 6 0 0

3 31-051-1.2-
0112140

Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, 
tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, 
szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti 
osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú 
betonból, szemcsézett, érdes felülettel, 2 cm 
vastag cementsimítással, C12/15 - X0b(H) kissé 
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. 
D↓max = 16 mm, m = 5,5 finomsági modulussal

12,4 m2 1,18 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 31-021-
2.1.1-
0240110

Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, 
XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi 
bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² 
keresztmetszetig, C25/30 - X0v(H) kissé 
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. 
D↓max = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal

7,25 m3 7,26 0 0

2 31-001-
1.2.2-
0220621

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges vagy 
vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 
12-20 mm átmérő között, Bordás betonacél, 
szálban, B 60.50  12 mm

0,445 t 42,46 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 33-000-
1.1.1.1.2

Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett 
agyag-kerámia termékekből, kisméretű, 
mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 
bármilyen falvastagsággal, falazó, meszes 
cementhabarcsból

2,4 m3 5,31 0 0

2 33-011-
1.2.2.1.1.2.1-
0120071

Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, 
nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 
600x200x100 mm-es méretű nútféderes, kézi 
falazóelemből (fugavastagság 2,5 mm), 
vékonyágyazatú falazóhabarcsba falazva, YTONG 
válaszfalelem, Pve-NF jelű, 600x200x100 mm 
YTONG M 5 (Hf-80) vékonyágyazó 
falazóhabarcs, szürke

19,3 m2 0,35 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 34-001-8.1 Előtető, rámpatető, 15 kg/m² tömegig 35,3 m2 1,4 0 0

2 34-002-
1.1.2.5-
0123175

Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, 
önfúró csavarokkal rögzítve, 10,0 m²/db 
táblaméretig, 30 mm hullámmagasság felett, 45-60 
mm hullámmagasságú tetőprofilból, METÁL-
SHEET 45/0,5 trapézlemez profil, horganyzott S 
220 GD + Z + 25 υm poliészter bevonat, standard 
színben

753,3 m2 0,3 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 35-002-4.1-
0994064

Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy 
alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel 
(ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó 
ragasztócsíkkal rögzítve, TERRÁN MediFol TOP 
270 páraáteresztő alátétfedés öntapadó  
ragasztócsíkkal, 270 g/m², sd=0,02 m ("kis 
épület")

160,7 m2 0,06 0 0

2 35-004-1.1 Teljes felületű deszkázás, 25 fokos tető esetén a 
vízzáró fólia alá.

160,7 m2 0,46 0 0

3 35-003-1.6 Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének 
elkészítése ("kis épület")

460,35 m2 0,08 0 0

4 35-003-1.2-
0410024

Tetőlécezés az Rt4-es rétergrendben szereplő 
héjazat alá, Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm ("kis 
épület")

460,35 m2 0,37 0 0

5 35-000-4 Tetődeszkázat bontása ("kis épület") 460,7 m2 0,21 0 0
6 35-000-1.1 Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m³/m² 

famennyiségig
497,4 m2 0,1 0 0

7 35-000-4 Tetődeszkázat bontása 497,4 m2 0,21 0 0
8 35-003-1.6 Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének 

elkészítése
753,3 m 0,08 0 0

9 35-002-4.2-
0115003

Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy 
alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel 
(ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval 
vagy ragasztószalaggal folytonosítva, DÖRKEN 
DELTA VENT-N, páraáteresztő tetőfólia, 1,5x50 
m

753,3 m2 0,08 0 0

10 35-001-1.7-
0680041

Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott 
(fűrészelt) fából, 0,051-0,060 m³/m² bedolgozott 
famennyiség között, Fűrészelt gerenda 150x200-
300x300 mm 3-6.5 m I.o.

497,4 m2 1,68 0 0

11 35-003-000 Tetőlécezés az Rt4-es rétergrendben szereplő 
héjazat alá, Fenyő tetőléc 3-6,5 m 50x30 mm 30 
cm-es tengelytávolsággal elhelyezendő

753,3 m2 0,2 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 36-001-
1.1.1-
0550030

Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, 
belső, vakoló cementes mészhabarccsal, 
téglafelületen, 1,5 cm vastagságban, Hvb4-mc, 
belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-
cm, felületképző (simító), meszes 
cementhabarccsal ("kis épület")

41,75 m2 0,87 0 0

2 36-001-
1.1.1-
0550030

Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, 
belső, vakoló cementes mészhabarccsal, 
téglafelületen, 1,5 cm vastagságban, Hvb4-mc, 
belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-
cm, felületképző (simító), meszes 
cementhabarccsal

60,3 m2 0,87 0 0

3 36-007-9.2-
0415421

Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás 
kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, 
vödrös kiszerelésű anyagból, Baumit MosaikTop 
(Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 
24 féle szín, Cikkszám: 255201

73,5 m2 0,48 0 0

4 36-051-
6.2.1-
0149065

Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos 
(táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), 
polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél
, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, 
pozitív sarkokra, MASTERPLAST Thermomaster 
PVC élvédő 10+15 cm üvegszövet hálóval, 
Cikkszám: 0107-10150000

386 m 0,16 0 0

5 36-005-
21.2.4.2-
0415292

Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 
alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű 
anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy 
rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, Baumit 
SilikatTop (Baumit Szilikát) vakolat, dörzsölt 2 
mm, 5, 4, 3 színcsoport

819,8 m2 0,29 0 0

6 36-002-4-
1415917

Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, 
Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, 
tapaszolt felületre

893,3 m2 0,06 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 37-000-1.2 Kémények bontása, tetőn kívül ("kis épület") 2,3 m³ 10,76 0 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 41-003-
19.43-
0252202

Fémlemez fedéseknél tetőkibúvó ablak 
elhelyezése, AMMOR tetőbevilágító tetőkibúvó 
poliészter bevonatú alumínium, standard 
színekben 0,7 mm, 50x60 cm - üvegbetét nélkül 

2 db 0,16 9000 0

2 41-000-2 Azbesztmentes hullámlemez fedés bontása (pala, 
fém, műanyag)

27,75 m2 0,18 0 0

3 41-004-
1.5.1-
0134180

Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, 
sík felületű, 45° tetőhajlásszögig, TERRÁN Zenit 
Resistor alapcseréppel, és minden kiegészítőjével 
Lásd építész TETŐFELÜLNÉZET

460,3 m2 0,5 5899 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 42-011-
2.1.1.2-
0148702

Padlóburkolat hordozószerkezetének 
felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen 
kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy 
rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével, 
SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri

10 m2 0,16 0 0

2 42-001-
1.6.1.1-
0512002

Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése, ágyazó, 
meszes cementhabarcsba vagy  falazó, cementes 
mészhabarcsba fektetve, csempelapból, kötésben 
vagy hálósan rakva, nyitott hézaggal, 15x15 cm-
es, 15x15 cm-es mázas kerámia

18 m2 1,2 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített 
szélességig ("kis épület")

23,5 m 0,24 0 0

2 43-002-11.2-
0144013

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, 
bármilyen kiterített szélességgel, színes 
műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 
METAL-SHEET vagy ezzel egyenértékű ("kis 
épület")

23,5 m 0,46 0 0

3 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített 
szélességig

57,3 m 0,24 0 0

4 43-002-11.2-
0144013

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, 
bármilyen kiterített szélességgel, színes 
műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 
METAL-SHEET vagy ezzel egyenértékű

57,3 m 0,46 0 0

5 43-000-1 Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített 
szélességig

81,1 m 0,24 0 0

6 43-002-1.2-
0144003

Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, 
bármilyen kiterített szélességben, színes 
műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 
METAL-SHEET vagy ezzel egyenértékű

81,1 m 0,33 0 0

7 43-000-1 Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített 
szélességig ("kis épület")

85,74 m 0,24 0 0

8 43-002-1.2-
0144003

Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, 
bármilyen kiterített szélességben, színes 
műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 
METAL-SHEET vagy ezzel egyenértékű ("kis 
épület")

85,74 m 0,33 0 0

9 43-003-
1.1.3.1-
0993004

Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, 
horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített 
szélességig,színes műanyagbevonatú horganyzott 
acéllemezből, METAL-SHEET vagy ezzel 
egyenértékű, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 151-
200 mm ("kis épület")

85,74 m 0,48 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 44-001-
1.1.1.1-
0131034

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott 
falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 
(szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy 
keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig, 
Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, 
MDF tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm

2 db 1,14 0 0

2 44-001-
2.2.1-
0120771

Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt 
fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott 
falnyílásba,  utólagos elhelyezéssel 
(szerelvényezve, finom beállítással), (szerelő- 
tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület 
között, KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott 
hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő 
festett, hossztoldott 100 x 210 cm

2 db 1,88 0 0

3 44-001-
2.2.1-
0120771

Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt 
fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott 
falnyílásba,  utólagos elhelyezéssel 
(szerelvényezve, finom beállítással), (szerelő- 
tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület 
között, KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott 
hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő 
festett, hossztoldott 100 x 210 cm ("kis épület")

2 db 1,88 0 0

4 44-000-1.2 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, 
ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között

2,1 m² 0,35 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 45-004-1-
0117672

Acél, alumínium erkély-, folyosó- és 
mellvédkorlát elhelyezése, fészekbe vagy 
kőcsavaros rögzítéssel, DIADEM DRS-Standard-
ES biztonsági korlátrendszer nemesacélból

7,9 m 1,11 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 47-000-
7.2.3.2-
0251510

Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; 
fafelületek előzetes csiszolás, beeresztő alapozása 
egy rétegben, lenolajos alapozóval, tagolt 
felületen, PANNON-PROTECT SVÉD faolaj, 
száradó olaj fenyőre és puhafára, színtelen és 
barna Külső fafelületek fedőmázolása, 
műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú 
alapozóval, tagolt felületen, Trinát alapozófesték, 
szürke 200, EAN: 5995061765317 ("kis épület")

70 m2 0,8 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 15-012-21.2-
0023003

Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, 
szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, 
lábdeszkával, 0,75-1,20 m padlószélességgel, 
munkapadló távolság 2,50 m, 2,00 kN/m² 
terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és 
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 
m munkapadló magasság között, KRAUSE 
Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m 
padlószélességgel, 6,01-12,00 m munkapadló 
magasság között

1032,3 m2 0,27 0 0

2 48-007-
21.1.1.1-
0102316

Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, 
falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten,  
függőleges felületen, (rögzítés külön tételben) 
vékonyvakolat alatti üveggyapot vagy kőzetgyapot 
lemezzel, 160 mm vakolható kőzetgyapot lemez, 
tűzvédelmi sávok kialakítása, a homlokzati terv 
szerint

17,02 m2 0,85 0 0

3 48-010-
1.1.2.1-
0113312

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-
erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás 
valamint kiegészítő profilok külön tételben 
szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál 
homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, 
ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, 
függőleges falon, AUSTROTHERM AT H80 
homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x140 mm

35,45 m2 1,58 0 0

4 48-007-
41.3.1.1-
0114235

Födém; Mennyezet alulról hűlő födém 
hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes 
felületen, dűbelezve (rögzítés külön tételben), 
szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, 
kőzetgyapot), URSA AKP 5 Vv fehér üvegfátyol 
kasírozott többfunkciós hidrofóbizált 
ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő 
tábla, λ↓D=0,033 (W/mK), 160 mm ("kis épület")

39,38 m2 0,55 0 0

5 48-010-
1.1.2.1-
0113591

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-
erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás 
valamint kiegészítő profilok külön tételben 
szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál 
homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, 
ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, 
függőleges falon, AUSTROTHERM GRAFIT 80 
expandált polisztirol keményhab hőszigetelő 
lemez, 1000x500x120 mm ("kis épület")

41,75 m2 1 0 0



6 48-010-
1.1.2.1-
0113591

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-
erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás 
valamint kiegészítő profilok külön tételben 
szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál 
homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, 
ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, 
függőleges falon, AUSTROTHERM GRAFIT 80 
expandált polisztirol keményhab hőszigetelő 
lemez, 1000x500x120 mm

5 m2 1,58 0 0

7 48-002-
1.1.1.2.1-
0095372

Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez 
szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, 
függőleges felületen, oldószeres hideg 
bitumenmázzal (száraz felületen), BAUDER 
BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz

73,5 m2 0,05 0 0

8 48-002-
1.4.1.2-
0095325

Talajnedvesség elleni szigetelés; Lábazatszigetelés 
terepcsatlakozás felett 30 cm magasságig 
felvezetve, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag 
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, 
az aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos 
ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű 
hegesztéssel fektetve (rögzítés külön tételben), 
BAUDER PYE G 200 S4 üvegszövet 
hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú 
elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, első 
réteg

73,5 m2 0,62 0 0

9 48-010-000 Lábazati hőszigetelés extrudált polisztirol 
táblákkal, 100 mm vastagságban (pl Austrotherm 
Expert vagy egyenértékű) , ragasztva, dűbelezve 
csomóponti rajzok és rétegrendek szerint. Az 
összes szükséges profillal együtt, lábazati vakolat 
külön tételben kiírva

73,5 m2 1 0 0

10 48-010-
1.1.2.2-
0113303

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-
erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál 
homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, 
ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, 
függőleges falon, AUSTROTHERM GRAFIT 
homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x30 mm

92,8 m2 0,87 0 0



11 48-007-
41.3.1.1-
0114235

Födém; Mennyezet alulról hűlő födém 
hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes 
felületen, dűbelezve (rögzítés külön tételben), 
szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, 
kőzetgyapot), URSA AKP 5 Vv fehér üvegfátyol 
kasírozott többfunkciós hidrofóbizált 
ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő 
tábla, λ↓D=0,033 (W/mK), 160 mm

114,88 m2 0,55 0 0

12 48-021-
1.51.1.2.1-
0091308

Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák 
pontszerű mechanikai rögzítése, alulról hűlő 
födém alsó felületén, beton aljzatszerkezethez, 
műanyag vagy fém beütőszeges  műanyag 
beütődübelekkel, MASTERPLAST Thermomaster 
D-PLUS 10/220 mm, műanyag beütőszeges 
tárcsás dübel, Cikkszám: 0115-10220250 ("kis 
épület")

250 db 0,03 0 0

13 48-007-
1.1.1-
0112062

Jelenlegi padlásfödém utólagos szigetelése Rt3-es 
rétegrend alapján. A tétel tartalmazza a szerelő 
járdát, a fólia terítéseket és az összes réteg szálas 
szigetelést ("kis épület")

349,11 m2 0,5 0 0

14 48-007-
1.1.1-
0112062

Jelenlegi padlásfödém utólagos szigetelése Rt3-es 
rétegrend alapján. A tétel tartalmazza a szerelő 
járdát, a fólia terítéseket és az összes réteg szálas 
szigetelést

421,8 m2 0,5 0 0

15 48-010-
1.1.2.1-
0113313

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-
erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál 
homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, 
ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, 
függőleges falon, AUSTROTHERM AT H80 
homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x160 mm

674,6 m2 0,87 0 0

16 48-021-
1.51.1.2.1-
0091308

Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák 
pontszerű mechanikai rögzítése, alulról hűlő 
födém alsó felületén, beton aljzatszerkezethez, 
műanyag vagy fém beütőszeges  műanyag 
beütődübelekkel, MASTERPLAST Thermomaster 
D-PLUS 10/220 mm, műanyag beütőszeges 
tárcsás dübel, Cikkszám: 0115-10220250

700 db 0,03 0 0



17 48-021-
1.51.2.2.1

Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák 
pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, 
meglévő falszerkezethez. A dűbelezés 
dűbelkiosztási terv alapján készülhet amelyet a 
kiválasztott gyártó készít el. EJOT H1 eco vagy 
ezzel egyenértékű. A kőzetgyapot sávok 
dűbelezése EJOT TID-T 8/60 dűbellel történhet. A 
tétel mennyisége a teljes homlokzati szigetelés 
dűbelezését tartalmazza. A tervezés során kihúzási 
jegyzőkönyv készült, amelyet a dokumentáció 
tartalmaz.

4750 db 0,03 0 0

18 35-002-4.2-
0115003

Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy 
alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel 
(ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval 
vagy ragasztószalaggal folytonosítva, DÖRKEN 
DELTA VENT-N, páraáteresztő tetőfólia, 1,5x50 
m ("kis épület")

299,6 m2 0,08 0 0

19 35-003-
2.1.1-
0310001

Fa pallóváz készítése egy rétegben 100 cm2 
keresztmetszetig Lucfenyő gerenda 3-6,5 m 
hosszú 50x100 mm-es ("kis épület")

349,11 m2 0,2 0 0

20 35-003-
2.1.1-
0310001

Fa pallóváz készítése egy rétegben 100 cm2 
keresztmetszetig Lucfenyő gerenda 3-6,5 m 
hosszú 50x150 mm-es ("kis épület")

349,11 m2 0,2 0 0

21 35-003-
2.1.1-
0310001

Fa pallóváz készítése egy rétegben 100 cm2 
keresztmetszetig Lucfenyő gerenda 3-6,5 m 
hosszú 50x100 mm-es

421,8 m2 0,2 0 0

22 35-003-
2.1.1-
0310001

Fa pallóváz készítése egy rétegben 100 cm2 
keresztmetszetig Lucfenyő gerenda 3-6,5 m 
hosszú 50x150 mm-es

421,8 m2 0,2 0 0

23 43-000-7 Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm 
kiterített szélességig

99,6 m 0,49 0 0

24 43-003-000 Ablak- vagy szemöldökpárkány színes 
műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 65 
cm kiterített szélességig, METAL-SHEET 
bevonatos horganyzott acéllemez homlokzati 
tervek alapján

99,6 m 0,49 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 93-011-
2.1.1-
0101011

Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 
12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, 
bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, 
azbesztpala bontása, a veszélyes hulladék 
szakszerű csomagolása, tárolása, elszállítása és 
végleges elhelyezése. ("kis épület")

460,7 m2 0,5 0 0

2 93-011-
2.1.1-
0101011

Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása a 
12/2006.(III.23) EüM rendeletnek megfelelően, 
bontás bejelentése a felügyeleti hatóságnak, 
azbesztpala bontása, a veszélyes hulladék 
szakszerű csomagolása, tárolása, elszállítása és 
végleges elhelyezése.

753,3 m2 0,5 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 21-008-
1.1.3

Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési 
talajosztályban

8 m3 0,78 0 0 0

2 21-003-
6.1.1

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli 
területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, 
dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig

8 m3 0,63 0 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 54-013-8-
0331205

Előszigetelt csővezeték falátvezetésének készítése, 
Uponor Ecoflex falátvezető szigetelőkészlet 
zsugormandzsettával (n.v.á) 200mm, Cikkszám: 
1018268

2 db 0,48 0 0

2 54-013-1.5-
0331015

Előszigetelt, polietilén PE-Xa vagy PE cső 
szerelése földárokban, csőcsatlakozó kötőelem 
kötésekkel, a köpenycső összekötése és kötőelem 
nélkül, DN 50, Uponor Ecoflex Thermo Twin 
előszigetelt PE-Xa cső PN6, 95℃, 2x63/200 mm, 
Cikkszám: 1018138

13 m 0,05 0 0

3 54-013-2-
0333335

Előszigetelt, polietilén PE-Xa vagy PE 
csőszerelése csőcsatlakozóval vagy toldó 
idommal, Uponor Ecoflex Supra csőcsatlakozó 63-
2"km, PN16, Cikkszám: 1018404

4 db 0,15 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 80-001-
1.2.1.2.1-
0097833

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 
idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 
nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott 
kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az 
illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő 
lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig, PAROC 
kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű 
ALU-kasírozással, belső átmérő: 64 mm, 
falvastagság: 60 mm

13 m 0,36 0 0

2 80-001-
1.2.1.2.1-
0097830

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 
idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 
nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott 
kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az 
illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő 
lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig, PAROC 
kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű 
ALU-kasírozással, belső átmérő: 54 mm, 
falvastagság: 60 mm

36 m 0,36 0 0

3 80-001-
1.2.1.2.1-
0097827

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 
idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 
nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott 
kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az 
illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő 
lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig, PAROC 
kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű 
ALU-kasírozással, belső átmérő: 35 mm, 
falvastagság: 60 mm

15 m 0,36 0 0

4 80-001-
1.2.1.2.1-
0097828

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 
idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 
nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott 
kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az 
illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő 
lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig, PAROC 
kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű 
ALU-kasírozással, belső átmérő: 42 mm, 
falvastagság: 60 mm

4 m 0,36 0 0



5 80-001-
1.2.1.2.1-
0097757

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 
idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 
nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott 
kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az 
illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő 
lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig, PAROC 
kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű 
ALU-kasírozással, belső átmérő: 35 mm, 
falvastagság: 40 mm

5 m 0,36 0 0

6 80-001-
1.2.1.2.1-
0097716

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 
idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 
nélkül), kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott 
kivitelben, horganyzott acélhuzal felerősítéssel az 
illesztések öntapadó alufólia csíkkal történő 
lezárásával, NÁ 108 mm csőátmérőig, PAROC 
kőzetgyapot csőhéj szigetelés, üvegszálerősítésű 
ALU-kasírozással, belső átmérő: 28 mm, 
falvastagság: 30 mm

7 m 0,36 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 81-000-
1.3.3.1

Csővezetékek bontása, aljzatból, födémből vagy 
épületen belüli földárokból, öntöttvas tokos 
nyomócső, DN 25 - 100 között

26 m 0,84 0 0

2 81-000-
1.1.1

Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete 
acélcsövek tartószerkezetről, vagy 
padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 
50 méretig

250 m 0,25 0 0

3 81-004-
1.5.1.1.2.2.2-
0334015

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és 
szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel 
csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, 
Viega Prestabo ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-
Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 15, 
Csz.: 558 123

145 db 0,24 0 0

4 81-004-
1.5.1.1.2.2.2-
0334082

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és 
szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel 
csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig, 
Viega Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-
Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 
belső menetes, 15 x 1/2" x 15, Csz.: 558 888

18 db 0,24 0 0

5 81-004-
1.5.1.1.2.2.3-
0334016

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és 
szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel 
csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, Viega 
Prestabo ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral 
(bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 18, Csz.: 558 
130

9 db 0,28 0 0



6 81-004-
1.5.1.1.2.2.3-
0334083

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és 
szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel 
csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, Viega 
Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-
ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, belső 
menetes, 18 x 1/2" x 18, Csz.: 558 895

6 db 0,28 0 0

7 81-004-
1.5.1.1.2.2.4-
0334017

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és 
szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel 
csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega 
Prestabo ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral 
(bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 22, Csz.: 558 
147

7 db 0,28 0 0

8 81-004-
1.5.1.1.2.2.4-
0336018

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és 
szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel 
csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega 
Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-
ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, belső 
menetes, 22 x 3/4" x 22, Csz.: 641 962

8 db 0,28 0 0

9 81-004-
1.5.1.1.2.2.5-
0334018

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és 
szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel 
csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega 
Prestabo ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral 
(bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 28, Csz.: 558 
154

17 db 0,32 0 0



10 81-004-
1.5.1.1.2.2.5-
0334086

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és 
szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel 
csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega 
Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-
ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, belső 
menetes, 28 x 3/4" x 28, Csz.: 558 925

14 db 0,32 0 0

11 81-004-
1.5.1.1.2.2.6

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és 
szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel 
csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32

3 db 0,36 0 0

12 81-004-
1.5.1.1.2.2.6-
0334088

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és 
szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel 
csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega 
Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-
ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, belső 
menetes, 35 x 3/4" x 35, Csz.: 558 949

2 db 0,36 0 0

13 81-004-
1.5.1.1.2.2.8-
0334021

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és 
szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel 
csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 50, Viega 
Prestabo ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral 
(bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 54, Csz.: 558 
185

13 db 0,48 0 0

14 81-004-
1.5.1.1.2.2.8-
0334092

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és 
szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel 
csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 50, Viega 
Prestabo T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-
ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, belső 
menetes, 54 x 3/4" x 54, Csz.: 558 987

5 db 0,48 0 0



15 81-004-
1.5.1.1.1.1.1-
0334001

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, 
horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, 
DN 12, Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 
m-es szálban, 15 x 1,2, Csz.: 559 441

150 m 0,18 0 0

16 81-004-
1.5.1.1.1.1.2-
0334002

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, 
horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, 
DN 15, Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 
m-es szálban, 18 x 1,2, Csz.: 559 458

43 m 0,2 0 0

17 81-004-
1.5.1.1.1.1.3-
0334003

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, 
horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, 
DN 20, Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 
m-es szálban, 22 x 1,5, Csz.: 559 465

48 m 0,24 0 0

18 81-004-
1.5.1.1.1.1.4-
0334004

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, 
horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, 
DN 25, Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 
m-es szálban, 28 x 1,5, Csz.: 559 472

53 m 0,28 0 0

19 81-004-
1.5.1.1.1.1.5-
0334005

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, 
horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, 
DN 32, Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 
m-es szálban, 35 x 1,5, Csz.: 559 496

6 m 0,32 0 0

20 81-004-
1.5.1.1.1.1.7-
0334007

Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, 
préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, 
horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, 
DN 50, Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 
m-es szálban, 54 x 1,5, Csz.: 559 502

15 m 0,42 0 0



21 81-003-
1.2.1.1.1.1.3-
0110013

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 
kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos 
nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, 
csőátmérő DN 100-méretig, DN 25, Fekete 
acélcső A 37X 1" simavégű

5 m 0,99 0 0

22 81-002-
3.1.1.1.2-
0131112

PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 
szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba vagy 
padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN 
32, PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 
32x1,8x2000 mm, KAGL032/2M

40 m 0,71 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Normaidő Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 82-012-
3.2.1.4-
0440282

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez 
lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 
600x500, hőleadás: 814W (75/65/20°C), Csz.: DT-
DK6005

1 db 1,97 0 0

2 82-012-
3.2.1.4-
0440284

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez 
lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 
600x700, hőleadás: 1139W (75/65/20°C), Csz.: 
DT-DK6007

1 db 1,97 0 0

3 82-012-
3.2.1.6-
0440193

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm-ig, 900 mm, DUNATERM acéllemez 
lapradiátor tartóval, típus: 21, méret (HxL): 
900x600, hőleadás: 1052W (75/65/20°C), Csz.: 
DT-EKE9006

1 db 1,97 0 0

4 82-012-
3.2.1.6-
0440303

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm-ig, 900 mm, DUNATERM acéllemez 
lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 
900x600, hőleadás: 1335W (75/65/20°C), Csz.: 
DT-DK9006

1 db 1,97 0 0

5 82-012-
3.2.1.6-
0440304

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm-ig, 900 mm, DUNATERM acéllemez 
lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 
900x700, hőleadás: 1557W (75/65/20°C), Csz.: 
DT-DK9007

1 db 1,97 0 0

6 82-012-
3.2.1.6-
0440305

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm-ig, 900 mm, DUNATERM acéllemez 
lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 
900x800, hőleadás: 1779W (75/65/20°C), Csz.: 
DT-DK9008

1 db 1,97 0 0

7 82-012-
3.2.1.6-
0440306

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm-ig, 900 mm, DUNATERM acéllemez 
lapradiátor tartóval, típus: 22, méret (HxL): 
900x900, hőleadás: 2001W (75/65/20°C), Csz.: 
DT-DK9009

1 db 1,97 0 0



8 82-012-
3.3.1.4-
0440397

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez 
lapradiátor tartóval, típus: 33, méret (HxL): 
600x1000, hőleadás: 2270W (75/65/20°C), Csz.: 
DT-DKEK6010

1 db 2,67 0 0

9 82-012-
3.3.1.4-
0440398

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez 
lapradiátor tartóval, típus: 33, méret (HxL): 
600x1100, hőleadás: 2497W (75/65/20°C), Csz.: 
DT-DKEK6011

2 db 2,67 0 0

10 82-012-
3.3.1.4-
0440400

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez 
lapradiátor tartóval, típus: 33, méret (HxL): 
600x1500, hőleadás: 3178W (75/65/20°C), Csz.: 
DT-DKEK6015

1 db 2,67 0 0

11 82-012-
3.3.1.4-
0440393

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez 
lapradiátor tartóval, típus: 33, méret (HxL): 
600x600, hőleadás: 1362W (75/65/20°C), Csz.: 
DT-DKEK6006

10 db 2,67 0 0

12 82-012-
3.3.1.4-
0440395

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 
mm-ig, 600 mm, DUNATERM acéllemez 
lapradiátor tartóval, típus: 33, méret (HxL): 
600x800, hőleadás: 1817W (75/65/20°C), Csz.: 
DT-DKEK6008

1 db 2,67 0 0

13 82-001-
6.2.8-
0117163

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső 
vagy belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és 
locsolószelep, töltőszelep, GIACOMINI automata 
légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2"

15 db 0,33 0 0



14 82-013-11.5-
0344294

Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, 
elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló 
(szobatermosztát), BOSCH CW400 
időjáráskövető szabályozó inhomogén fűtési 
rendszerhez, heti programozású, bővíthető 4 fűtési 
körig és 2 tároló töltésére(6 db MM100 
szükséges), melegvíz és cirkulációsszivattyú 
programozás. Szolár melegvízkészítés, 
fűtésrásegítés és optimalizálás külön MS modullal 
lehetséges. Padlószárító program. BUSZ 
kommunikáció. Hőmérséklet szabályzó osztály: 
VI. A hőmérséklet szabályzó szezonális 
helyiségfűtési hatásfokhoz való hozzájárulása: 4%, 
Csz.:7738111077

1 db 0,5 0 0

15 82-016-
14.2.5.2.3-
0244271

Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése 
zárt égésterű, fűtési és/vagy használati 
melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, 
szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, 
átvezetések, ferdetető 80/125 mm, BUDERUS 
ferdetető átvezető idom DN125 (80/125), 25-45° 
PP GB162, cikkszám: 87094852

1 db 0,36 0 0

16 82-016-
14.2.4.2.4-
0246145

Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése 
zárt égésterű, fűtési és/vagy használati 
melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, 
szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, 
vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, könyök 
vagy T-idom 100/100, 100/150, 110/110, 110/160 
mm, BOSCH AZB 680/1 T-idom 
vizsgálónyílással, falon kívüli égéstermék elvezető 
rendszerhez, d= 100/150 mm, L=280 mm, Csz.: 
7719002793

1 db 0,22 0 0

17 82-016-
14.1.4-
0344092

Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése 
zárt égésterű, fűtési és/vagy használati 
melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, 
szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 
100/100, 100/150, 110/110, 110/160 mm, 
BOSCH AZB 637/1 hosszabbító 100/150 mm, 
l=1000 mm, Csz.: 7719002786

2 db 0,44 0 0



18 82-016-
14.1.4-
0344093

Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése 
zárt égésterű, fűtési és/vagy használati 
melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, 
szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 
100/100, 100/150, 110/110, 110/160 mm, 
BOSCH AZB 638/1 hosszabbító 100/150 mm, 
l=2000 mm, Csz.: 7719002787

1 db 0,44 0 0

19 82-016-15.4-
0344067

Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése 
zárt égésterű, fűtési és/vagy használati 
melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, 
szerelőkőműves munka nélkül, 100/100, 100/150, 
110/110, 110/160 mm, BOSCH AZB 633/1 
függőleges elvezető készlet, fekete 100/150 mm, 
Csz.: 7719002783

1 db 1,6 0 0

20 82-008-
3.1.4.1.1-
0150005

Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 
nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes 
vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-
25, Grundfos ALPHA2 25-60 180 1x230V, 
Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, 
A-energiaosztály, AUTOADAPT funkcióval, 
menetes

1 db 2,88 0 0

21 82-008-
3.1.4.1.1-
0150010

Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 
nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes 
vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-
25, Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 1x230V, 
Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, 
A-energiaosztály, menetes

1 db 2,88 0 0

22 00-000-001 Fűtési rendszer vegyszeres átmosása 2 db 12 0 0

23 00-000-002 Fűtési rendszerek nyomáspróbája, 
jegyzőkönyvezve

1 db 12 0 0

24 82-001-
16.1.5-
0113201

Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 10 
termosztatikus szelep, Danfoss egyenes kivitelű 
termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 
013G0012, RA-N 3/8"

68 db 0,45 0 0



25 82-001-
16.1.3-
0113281

Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 10 
visszatérő elzárószelep, Danfoss egyenes kivitelű 
visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, 
ürítés funkcióval, 003L0142, RLV 3/8"

20 db 0,45 0 0

26 82-001-
16.1.3-
0113284

Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 10 
visszatérő elzárószelep, Danfoss sarok kivitelű 
visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, 
ürítés funkcióval, 003L0141, RLV 3/8"

48 db 0,45 0 0

27 82-012-
61.5.1

Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve 
festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm-
ig

46 db 0,42 0 0

28 82-000-
4.2.1.2

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak 
leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak 
kazánok 61-120 kW között

1 db 5,6 0 0

29 82-000-
4.2.6

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak 
leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak 
lapradiátorok

21 db 1 0 0

30 82-000-
4.2.3.2

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak 
leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak zárt 
tágulási vagy táptartály 51-100 liter között

1 db 3,2 0 0

31 82-010-5.4-
0344651

Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és 
gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, 
kiegészítők, BOSCH MM100 fűtési keverő és 
kapcsoló modul 1 fűtési körhöz, CR100, CW100, 
CW400 szabályzóhoz. Medence vagy 
termoventilátor fűtés szivattyújának vezérlése. 
BUSZ kommunikáció, Csz.: 7738110139

2 db 1,36 0 0

32 82-010-5.4-
0344516

Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és 
gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, 
kiegészítők, BOSCH UPER 25-80 csatlakozó 
szivattyú- és szerelvénycsoport, elektronikusan 
vezérelt szivattyúval, elzárókkal, nyomásmérővel, 
hőszigetelt burkolatban. ZBR 65 és 98-as 
kazánhoz, Csz.: 7746901863

1 db 1,36 0 0



33 82-010-
5.3.2-
0344503

Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és 
gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, 
kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW 
teljesítmény felett, BOSCH ZBR 70-3 13 - 69,5 
kW-os zárt égésterű kondenzációs fali 
fűtőkészülék mely előkeveréses gázégővel, Al-Si 
öntvény hőcserélővel, nem tartalmazza a keringető 
szivattyút és tágulási tartályt, méret (mag.x szél.x 
mély. mm) 980 x 520 x 465, készülék a fűtési 
előremenő és -visszatérő ág csatlakozási mérete 1 
1/2", gázcsatlakozás 1", szezonális helyiségfűtési 
energiahatékonysági osztály: A, szezonális 
helyiségfűtési hatásfok: 92%, mért hőteljesítmény: 
63 kW, Csz.: 7736701025

1 db 3,3 0 0

34 82-005-
22.1.2-
0344306

Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali 
vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW 
teljesítmény felett, BOSCH HW 50 hidraulikus 
váltó 105 kW teljesítményig (dt=20℃) 
hőszigeteléssel, fali tartóval, hőmérséklet 
érzékelővel, Csz.: 7719001780

1 db 4,42 0 0

35 82-016-12.3 Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, 
beüzemelése 45.441 - 69.780 W teljesítmény 
között

1 db 52,5 0 0

36 82-001-
7.4.2-
0133082

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 
gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM Flexum 
gáz gömbcsap, 1"KB, nikkelezett, Kód: 113-0070-
10

1 db 0,69 0 0

37 82-001-
7.5.2-
0115566

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 
gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP 
Optibal golyoscsap, müa. bevonatos acélkarrral, 
PN16, DN32, G 1 1/4" bm. (-10 ... +100)°C, teljes 
átömlésű nikkelezett sr. szelepház, 1076010

3 db 0,83 0 0



38 82-001-
7.5.1-
0115545

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, 
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 
beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, 
Viton tömítéssel, PN25, DN32, G 1 1/4" bm., 
(0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=17,00, 
vörösöntvény szelepházzal, 1072010

1 db 0,83 0 0

39 82-001-
7.6.3-
0125760

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 
szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és 
levegőleválasztó, PNEUMATEX Kombi Magnet 
ZUKM 40 kombinált mikrobuborék és 
iszapleválasztó 6/4"BM mágneses, Cikkszám: 
7894240

1 db 0,89 0 0

40 82-001-
7.7.2-
0115227

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 
gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP 
Optibal golyoscsap, hőmérővel szerelt műanyag 
fogantyúval, PN16, DN50, 2" bm., kvs=310, (-
10...+100)°C, nikkelezett sr. szelepházzal, 
1078016

2 db 1,65 0 0

41 82-001-
7.7.2-
0115568

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 
gömbcsap, víz- és gázfőcsap, OVENTROP 
Optibal golyoscsap, müa. bevonatos acélkarrral, 
PN16, DN50, G 2" bm. (-10 ... +100)°C, teljes 
átömlésű nikkelezett sr. szelepház, 1076016

5 db 1,65 0 0

42 82-001-
7.7.1-
0115547

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 
szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 
beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, 
Viton tömítéssel, PN25, DN50, G 2" bm., 
(0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=30,50, 
vörösöntvény szelepházzal, 1072016

1 db 1,65 0 0



43 82-013-16-
0344556

Külső hőmérséklet érzékelő csepegővíz ellen 
védett szabadtéri kivitelű, felszerelése, elektromos 
bekötés nélkül, BOSCH külső hőmérséklet 
érzékelő a Condens 5000 WT beépített 
időjáráskövető szabályozójához, Csz.: 
7716780263

1 db 0,5 0 0

44 82-016-13.3 Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 45.441 - 
69.780 W teljesítmény között

1 db 31,1 0 0

45 82-000-
1.3.6

Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények 
füstcsövek, cső és idomacél állványok

5 db 0,32 0 0

46 82-001-
17.1.1-
0113257

Termosztatikus szelepfej felszerelése 
radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve, 
Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, 
rongálás ellen védett, 013G2920, RA 2920, 5-
26℃

68 db 0,02 0 0

47 82-008-
1.3.1.1-
0153023

Vízelvezetés átemelő telepek kondenzátum, 
szennyezett víz, drénvíz szállítására, beltéri 
elhelyezésre, Grundfos CONLIFT 2, kondenzátum 
átemelő

1 db 3,26 0 0

48 82-004-
6.1.1.1-
0721015

Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése 
(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő  
berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és 
hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter 
között, ZILMET 80 literes zárt tágulási tartály, 6 
bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-080

1 db 0,61 0 0

Munkanem összesen (HUF) 0 0



Nr. Megnevezés Típus Méret/Jel Anyag e.ár Díj e.ár Anyag össz. Díj össz. Összesen
1 Rögzítéstechnika

1.1 Egyedi fémszerkezet Alu "U" profil 0 72 fm 0 0 0
1.2 Egyedi fémszerkezet Rögzítő kengyel Inox kengyel 144 db 0 0 0
1.3 Rezsi anyag/díj 1 tétel 0 0 0

Összesen: 0 0 0
2 Solar modulok telepítése

2.1 Jüllich JGS-280P JGS-280P 995*1645 mm 41 db 0 0 0
2.2 Solar kábel telepítése 1*6 mm2 150 fm 0 0 0
2.3 Készülék bekötés 0 4 érig 36 db 0 0 0

Összesen: 0 0 0
3 Inverterek telepítése

3.1 Fronius SYMO 4.5-3-M 1 db 0 0 0
3.2 Fronius SYMO 7.0-3-M 1 db 0 0 0
3.3 Készülék bekötés 0 4 érig 2 db 0 0 0

Összesen: 0 0 0
4 DC oldali védelmek telepítése

4.1 DC Boksz V20-C 3PH-600 2 db 0 0 0
4.2 Elosztó szekrény telepítése 1 db 0 0 0

Összesen: 0 0 0
5 AC oldali kábelezés, védelmek, bekötés

5.1 Kiskábel, tartószerkezetre NYM-J (MB Cu) 5x2,5 mm2 100 fm 0 0 0
5.2 Kisautomata beépítése meglévő elosztó szekrénybe 3*12A 1 db 0 0 0
5.3 Kisautomata beépítése meglévő elosztó szekrénybe 3*6A 1 db 0 0 0

5.4 AC oldali túlfeszültség levezető B+C tip beépítése 
meglévő elosztó szekrénybe 1 kit 0 0 0

5.5 Nyomvonal építés helyszíni felmérés alapján 0 0 1 klt 0 0 0
Összesen: 0 0 0

6 Beüzemelés, áramszolgáltató felé történő átadás
6.1 Beüzemelés, üzemi próbák 1 kit 0 0 0
6.2 Érintésvédelmi mérés 0 0 1 db 0 0 0
6.3 Átadási dokumentáció készítése 0 0 1 db 0 0 0
6.4 Áramszolgáltatói átadás 1 kit 0 0 0

Összesen: 0 0 0
Anyagköltség összesen 0
Munkadíj összesen 0
Főösszesen 0

Menny.

egyéb kiegészítő apróanyagok



EGYS. MENNY. EGYSÉGÁR 
ANYAG

EGYSÉGÁR 
DÍJ

ÖSSZESEN 
ANYAG

ÖSSZESEN 
DÍJ

ÖSSZESEN 
ANYAG+DÍJ

KÜLSŐ VILLÁMVÉDELEM
1 Bontás

1.1
Meglévő villámvédelmi rendszer elbontása műszaki leírás szerint,
hulladékok elszállítása klt 1,0 0,0 0,0 0,0

2 Felfogók

2.1
16/10mm-es átmérőjű ALU felfogórúd, 1,5m hosszú, tetőn álló, felszerelve,
bekötve, db 3,0 0,0 0,0 0,0

3 Tetőn lévő összekötések
3.1 Ø10mm horg. köracél összekötő vezető fm 110,0 0,0 0,0 0,0

4 Levezetők

4.1
2 csavaros horg. acél vizsgáló összekötő kialakítása 1,7m magasságban,
OBO 259 db 3,0 0,0 0,0 0,0

4.2 1,5 m hosszú 40x40x5mm-es horg. szögacél mech védelem, felszerelve db 3,0 0,0 0,0 0,0

4.3
Földelő bekötő vezető, Ø10mm műanyag bevonattal ellátott horg. köracél,
kb. 5 fm/db, OBO RD10/PVC db 3,0 0,0 0,0 0,0

5 Földelők

5.1

Ø20 mm-es 3,0 méter hosszú moduláris rúdföldelő szonda, 1 m mély
mukagödörből indítva, kézi feltárással, csatlakozó kapoccsal bekötve, 3x
OBO 219/20ST + 1819/20BP csúcs db 3,0 0,0 0,0 0,0

5.2 Betonburkolat bontás, helyreállítás földelőszonda telepítéséhez, járda db 3,0 0,0 0,0 0,0

5.3

Földelők, fémszerkezetek lábazati szinten vagy földben történő összekötése
30x3mm-es horg. laposacéllal, vagy Ø10mm horg. köracéllal, horg. csavaros
kötőelemmel, 0,5fm/db db 3,0 0,0 0,0 0,0

6 Veszélyes megközelítések, villámvédelmi potenciálkiegyenlítés

6.1

Villámvédelmi földelő bekötése az épület fő földelősínjére, kültéren Ø8mm
horg. köracél, vagy 30x3mm-es horg. laposacél, földben vezetve,
faláttöréssel, méterenként rögzítve fm 50,0 0,0 0,0 0,0

6.2
Villámvédelmi földelő bekötése az épület fő földelősínjére, beltéren 25mm2-
es Z/S vezető, müa csőben oldalfalon vezetve fm 100,0 0,0 0,0 0,0

6.3

Túlfeszültségvédelmi (vilámáram levezető, 1. osztályú) készülék beépítése a
főelosztó berendezésekbe, 3 fázisú, Up<2kV, Imax=25kA, min. 4 év gyártói
garanciával, zárópecsételhető müanyag dobozzal, 25mm2-es vezetékezéssel,
OBO MC50B/3 db 1,0 0,0 0,0 0,0



7 EPH

7.1
Fő földelősín kialakítása a főelosztó helyiségeben, a főelosztó közelében
kialakítva, OBO 1802/5 db 1,0 0,0 0,0 0,0

7.2

Fémszerkezetek bekötése a fő földelősínre, műszaki leírás szerint, H07V-K
1x25mm2-es Z/S vezetővel, saruval, horg. bilinccsel, vagy horg. csavaros
kötőelemmel, falon kívül, müa védőcsőben vezetve fm 250,0 0,0 0,0 0,0

7.3
Helyi EPH csomópont kialakítása lépcsőházanként, pinceszinten, OBO 1801
VDE db 1,0 0,0 0,0 0,0

7.4
Helyi EPH csomópont kialakítása lépcsőházanként, tetőszinten a
lépcsőházban, vagy a legfelső lakószinten felszálóban, OBO 1801 VDE db 1,0 0,0 0,0 0,0

7.5

Fémcsövek, fémszerkezetek bekötése a helyi EPH csomópontba pinceszinten
és tetőszinten, H07V-K 1x16mm2-es Z/S vezetővel, horg. bilinccsel, vagy
horg. csavaros kötőelemmel, falon kívül, müa védőcsőben vezetve

fm 200,0 0,0 0,0 0,0

7.6

H07V-K 1x6mm2-es Z/S EPH gerincvezető kiépítése a fő földelősíntől a
tetőszinti EPH sínig, felszálló aknában falon kívül, müanyag védőcsőben
vezetve, lépcsőházanként fm 150,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 



Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen
1 31-021-000 Vasbeton rámpa kivitelezése, összevont tételként, kompletten (a 

burkolás külön tételben szerepel) 6,2 m3 sávalappal, vasbeton 
lemezzel, 7,2 fm mázolt acél korláttal tervdokumentáció szerint

1 klt 0 0

2 42-022-1.2.1.2.1.1-
0214202

Tervezett rámpa teljes felületének burkolása, fagyálló és 
csúszásmentes gres lappal, fagyálló ragasztóval, élvédőkkel és 
kiegészítő munkálatokkal együtt

10,95 m2 0 0

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen
1 44-027-2.1-0461129 Táblák felszerelése, -funkciójelző táblák nagyított betűvel, és 

braille írással
1 db 0 0

2 44-027-2.2-0461161 Táblák felszerelése, irányjelző tábla a bejárat utáni előtérben; 
nagyított betűvel, és braille írással

0 db 0 0

3 44-027-2.2-0461161 Táblák felszerelése, -kültéri tájékoztató tábla bejáratnál; nagyított 
betűvel, és braille írással

1 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0

71 Elektromos energia ellátás, világítás
Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen
1 71-005-1.1.1.1-0411121 A WC melletti falfelületen, a WC tengelyétől kb. 40 cm-es 

távolságra 2 db vészjelző gomb elhelyezése szükséges 30 illetve 
90 cm magasságban, jól látható és könnyen elérhető módon.

1 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0

82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen
1 82-009-5.1-0120202 Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, -

speciális, elöl homorú, esetleg karral dönthető mosdó, leforrázódás 
elleni védelemmel ellátott, karos vagy infrás

1 db 0 0

csapteleppel, térdszabad kialakítású szifonnal, használati szint 
magassága: 85-90 cm, alatta min.70 cm hely, tartószerkezet 
terhelése 4 kN

2 82-009-11.1.3.2-0120213 WC csésze elhelyezése és bekötése, porcelánból, fali WC csésze, 
40x70-75 cm konzolos WC csésze, ülőke magasság: 46-48 cm 4 
KN terhelésre méretezett tartószerkezettel

1 db 0 0

3 82-009-32-0120235 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek 
elhelyezése WC papírtartó a kapaszkodóhoz, késztermék, pl. 
NORMBAU NYLON LINE család 0448 410

1 db 0 0



4 82-009-32-0181169 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek 
elhelyezése Fix kapaszkodó függőleges kapaszkodószárral 800 
mm, átmérő: 4 cm, szerelési tengelymagasság: 75 cm

1 db 0 0

tartószerkezet terhelése 2 kN
5 82-009-32-0181182 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek 

elhelyezése Felhajtható kapaszkodó, 800 mm, átmérő: 4 cm, 
szerelési tengelymagasság: 75 cm tartószerkezet terhelése

1 db 0 0

2 kN
6 82-016-1.1.9-0371121 Piperetárgyak elhelyezése WC-kefe tartóval pl. NORMBAU 

NYLON LINE család 0925 400 cikkszámú eleme
1 db 0 0

7 82-016-1.2.1-0220001 Piperetárgyak elhelyezése; dönthető tükör elhelyezése, kb 50x100 
cm

1 db 0 0

8 82-016-2.1-0221001 Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben pl.: TORK S-
1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: 
B&K 252040

1 db 0 0

9 82-016-3.1-0221015 Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben Kéztörlőpapír 
adagoló, hajtogatott papírhoz, pl. TORK H2 rendszerű

1 db 0 0

10 82-016-4.1-0371102 Hulladékgyűjtő elhelyezése; falra szerelt kivitelben nyitott tetejű 
vagy billenő tetejű hulladékgyűjtő - NORMBAU 0924 480 
cikkszámú eleme - (pedálos nem lehet!) elhelyezése

1 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0

Munkanem összesen: 0 0




