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I. fejezet 

AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

 

Ajánlatkérő „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a 

KEOP-3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a védett 

természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt keretében” elnevezéssel 

uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást indított (Kbt. Második Rész). Az 

ajánlati felhívás rendelkezéseit jelen ajánlattételi dokumentáció nem ismétli meg. 

 

Az ajánlatok elkészítése során az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció valamennyi 

előírását be kell tartani.  

 

Jelen ajánlattételi dokumentáció célja, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők 

rendelkezzenek mindazon információkkal, amelyek az ajánlati felhívás, ajánlattételi 

dokumentáció, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelő ajánlat elkészítéséhez, illetve 

ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez szükségesek. 

 

Reméljük, az alábbiakban leírtak segítenek Önöknek, hogy a legjobb ajánlatot 

nyújthassák be részünkre, és bízunk benne, hogy az eljárás eredményeképpen Önöket / 

az Önök cégét a jövőben szerződéses partnereink körében tudhatjuk. 

 

 

I. 1.   Az ajánlat részei 

 

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben ajánlatukat nem az 

ajánlati felhívásban és a jelen ajánlattételi dokumentációban megjelölt 

követelményeknek megfelelően nyújtják be, az az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását 

vonhatja maga után. 

 

Az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, iratokat, nyilatkozatokat kérjük 

becsatolni:  

 

  

Megnevezés: 

 

1. Fedlap (Iratminták 1. sz. melléklet) 

2. Tartalomjegyzék 

3. Felolvasólap (Iratminták 2. sz. melléklet)  

4. Ártáblázat (Iratminták 3. sz. melléklet) 

5. A Kbt. 60. § (3) bek. szerinti teljességi nyilatkozat (Iratminták 4. sz. melléklet) 

6. A Kbt. 60. § (5) bek. szerinti nyilatkozat a Kkvt. szerinti minősítésről (Iratminták 

5. sz. melléklet) 

7. A Kbt. 40. § (1) bek. a-b pont szerinti nyilatkozat (Iratminták 6. sz. melléklet) 

8. A Kbt. 55. § (5) bek. szerinti nyilatkozat első fordulat és a Kbt. 55. § (6) bek. 

szerinti nyilatkozat (Iratminták 7. sz. melléklet) 

9. A Kbt. 55. § (5) bek. második fordulat szerinti nyilatkozat erőforrás rendelkezésre 

állásáról (Iratminták 8. sz. melléklet, szükség szerint) 
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10. Kizáró okok igazolásához szükséges dokumentumok.  Nyilatkozatminta a kizáró 

okok hiányáról (közjegyző, gazdasági vagy szakmai kamara általi hitelesítés 

szükséges), és a Kbt. 58. § (3) bek. vonatkozásában – Iratminták 9. sz. melléklet.  

11. Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat (Iratminták 10. sz. 

melléklet) 

12. Kbt. 56. § (2) bek. szerinti nyilatkozat (Iratminták 11. sz. melléklet) 

13. Illetékes adó- és vámhivatali igazolás vagy az Art. szerinti együttes adóigazolás 

(szükség esetén) 

14. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolás. 

15. Nyilatkozat az előző három lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevételről 

(Ajánlati felhívás III.2.2. P/1 pont szerint – Iratminták 12. sz. melléklet) 

16. Banki igazolások (Ajánlati felhívás III.2.3. P/2 pont szerint). 

17. Referencianyilatkozatok/igazolások (Ajánlati felhívás III.2.3. M/1 pont szerint – 

Iratminták 13. sz. melléklet). 

18. A megajánlott eszközök fényképes ismertetője és műszaki leírása (Ajánlati felhívás 

III.2.3. M/2 pont szerint) 

19. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek ismertetése, a szakemberek 

önéletrajza, végzettséget igazoló dokumentum (Ajánlati felhívás III.2.3. M/3. pont 

szerint – Iratminták 14-15. sz. melléklet). 

20. A Kbt. 126. § (5) bek. szerinti nyilatkozat biztosítékokról (Iratminták 16. sz. 

melléklet) 

21. Aláírási címpéldány/aláírás-minta (az ajánlatban szereplő dokumentumokat 

cégszerűen aláíró ajánlattevő, alvállalkozó, illetve kapacitást biztosító szervezet 

vonatkozásában szükséges csatolni). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a 

kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is 

tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is szükséges csatolni. 

22. Szakmai ajánlat (Ajánlati felhívás VI.3.22. pont szerint) 

23. Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló irat  

24. Konzorciumi (közös ajánlattevői) megállapodás (kizárólag közös ajánlattétel esetén 

csatolandó) 

25. Egyéb okiratok (szükség szerint, pl. meghatalmazás) 

 

Az egyes iratmintákat a fenti táblázatban hivatkozott, IV. fejezetben található 

mellékletek tartalmazzák. Ajánlatkérő javasolja ajánlattevőknek ezen iratminták 

használatát az ajánlattétel megkönnyítése érdekében. 

 

 

I. 2.  Az ajánlatok benyújtása 

 

1.  Az ajánlatot az ajánlati felhívás IV.3.4. pontjában meghatározott határidőig, az 

ajánlati felhívás I.1. pontjában meghatározott címre kell benyújtani. 

 

2.  Az ajánlatban benyújtásra kerülő dokumentumok egyszerű másolati példányban is 

csatolhatóak, kivéve az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló iratot, 

amely eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban csatolandó. 
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3.  Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlat tartalma a 

felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé. 

 

4.  Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi 

költség – a közbeszerzési eljárás kimenetelétől függetlenül – ajánlattevőt terheli. 

 

5.  Ajánlatkérő kifejezetten felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot akkor 

tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi 

határidő lejártáig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, 

elvesztéséből, vagy késedelmes kézbesítéséből eredő összes kockázat az 

ajánlattevőt terheli. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő 

személyének megállapítása céljából bontható fel, melyről ajánlatkérő 

jegyzőkönyvet vesz fel. Jelen tájékoztatás értelemszerűen irányadó az esetleges 

hiánypótlás esetén benyújtandó okiratokra is.  

 

6.  Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban 

elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó 

iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy 

kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan 

információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti 

tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne 

tartalmazzanak a (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket 

 

 

I.3.  Kiegészítő tájékoztatás 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel 

érdekében – az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, 

írásban, a Kbt. 45. § szerint kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől 

az ajánlati felhívás I.1. pontjában meghatározott elérhetőségek valamelyikén. Felhívjuk a 

tisztelt gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés 

útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés 

beérkezését követően ésszerű határidőn belül adja meg. 

 

A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet olyan határidőn belül kell előterjesztenie a 

gazdasági szereplőnek, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi 

határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal megadhassa. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti 

kérelmet a fenti határidő lejártát követően nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az 

ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és a Kbt. 45. § 

(5) bekezdés szerinti megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. 

Az ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása 

a megfelelő ajánlattételhez szükséges, és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő 

rendelkezésre - élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást 

legkésőbb a fenti válaszadási határidő lejártát megelőző negyedik napon kérték, az 

ajánlatkérő azonban nem tudja a tájékoztatást határidőben megadni. A határidő 

meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi 

gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.  
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A kiegészítő tájékoztatást e-mailen adja meg ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági 

szereplő részére, akik érdeklődésüket Ajánlatkérőnél az eljárás iránt jelezték. A 

gazdasági szereplő a kérdésekre adott válaszok kézhezvételét haladéktalanul kötelesek 

visszaigazolni. A dokumentációt ezt követően megvásároló gazdasági szereplők szintén 

megkapják a kiegészítő kérdéseket, és az azokra adott válaszokat. 

 

A kiegészítő tájékoztatást úgy adja meg ajánlatkérő, hogy az ne sértse a gazdasági 

szereplők esélyegyenlőségét.  

 

Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely 

eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton 

eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító 

felhívástól, vagy e törvénytől. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a 

közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. 

 

 

I.4.  Az ajánlati kötöttség 

 

1.  Az ajánlattevő a felolvasólapon feltüntetett ajánlatához kötve van. Az ajánlati 

kötöttség időtartamát az ajánlati felhívás IV.3.7. pontja tartalmazza. 

 

2.  Az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetményben meghatározott ajánlattételi 

határidőt – indokolt esetben – egy alkalommal meghosszabbíthatja, ha az eredeti 

határidő lejárta előtt hirdetményben közzéteszi a módosított határidőt és a határidő 

meghosszabbításának indokát.  

 

3.  Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban, 

illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről e 

határidő lejárta előtt új hirdetményt kell közzétenni, és egyidejűleg tájékoztatni kell 

azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt 

érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a dokumentációt átvették vagy 

kiegészítő tájékoztatást kértek a Kbt. 42. § (2) bekezdésének megfelelően. 

 

4.  Az ajánlatkérő az ajánlati felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, 

amiről e határidő lejárta előtt hirdetményt kell feladni közzététel céljából, és 

egyidejűleg tájékoztatni kell a visszavonásról azokat a gazdasági szereplőket, akik 

az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.  

 

 

I.5.  Az ajánlatok felbontása 

 

1.  Az ajánlatok felbontására az ajánlati felhívás IV.3.8. pontjában meghatározott 

helyen és időben kerül sor. A bontás folyamatosan tart mindaddig, amíg a határidő 

lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. 

 

2.  Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő vagy az általa megbízott személy, az 

ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön 

jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.  
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3.  Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása 

előtt közvetlenül ismerteti a  közbeszerzés – a  Kbt. 18.  § (2)  bekezdésének 

alkalmazása nélkül számított – becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez 

rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

 

4.  Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, 

amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. 

 

5.  Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelenlévő, 2. pont szerinti – személy kéri, az 

ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen az 

ajánlat Kbt. 62. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapjába. 

 

 

I.6.  Közös ajánlattevők (konzorcium) 

 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt az összes érintett 

ajánlattevő által aláírt megállapodást is, amely tartalmazza:  

 az ajánlattevők adatait (név, székhely), 

 a konzorciumot vezető ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők 

képviseletére (a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését), 

 az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok 

teljesítésének százalékos megoszlását, 

 nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés 

teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.  

 

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő 

lejárta után változás nem következhet be. 

 

 

I.7  A gazdasági szereplőkre vonatkozó egyéb előírások 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 28. § (1) bekezdése alapján felhívja gazdasági szereplők figyelmét a 

következő követelményekre. 

 

1.  Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban (részajánlattételi lehetőség 

esetén ugyanazon rész tekintetében) 

a)  nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

b)  más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c)  más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való 

alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 55. § (5) bek.). 

 

2.  Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan 

közvetlenül vesz részt, kivéve 

a)  azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján 

végzi, 

b)  a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, 

alkatrész- vagy alapanyag szállítót, 

c)  építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. 
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Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát 

meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor 

nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés 

teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.  

Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az 

határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül 

számított ellenértékéből. 

 

3.  Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban 

ajánlatot nyújt be. 

 

4.  Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy 

építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 

 



9 

 

II. fejezet 

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, SZERZŐDÉSKÖTÉS 

 

 

1.  Ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését 

követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott 

lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés 

megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben ajánlatkérőnek 

az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.  

 

2.  Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati felhívás IV.2.1 pontjában meghatározott 

bírálati szempont(ok) alapján bírálja el. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő 

megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és jelen 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Ajánlatkérő az értékelés során megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, 

illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 

 

 3.  Az ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használja fel. 

 

 

II. 1.  Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés 

 

1.  Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67.§-ában foglaltaknak 

megfelelően, teljes körben biztosítja a hiánypótlás, valamint az ajánlatokban nem 

egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása 

érdekében a felvilágosítás-kérés lehetőségét. 

 

2.  A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az 

ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az 

ajánlattevők részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási 

felhívásban a pótlandó hiányokat.  

 

3.  A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és 

kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlati 

felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. Az ajánlatkérő kizárólag 

olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a 

felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy: 

 a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók; 

 a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 

a)  a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 

b)  az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a 

szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (szakmai ajánlat) 

módosításával (azonban a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során 

javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi 

részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat 

vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny 

eredményét és az értékeléskor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] kialakuló 

sorrendet nem befolyásolja). 
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Ameddig bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására 

határidő van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan 

hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra (önkéntes 

hiánypótlás). 

 

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási 

felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb 

hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő 

(részvételre jelentkező) az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) korábban nem 

szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre 

tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – feltéve, hogy az eljárást 

megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem (vagy csak az általa 

meghatározott korlátozással) rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt 

hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. 

 

4.  Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás 

megadása a fenti 3. pontban meghatározott feltételeknek megfelel. A 3. pont 

rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás 

megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti 

ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni 

az elbírálás során. 

 

5.  Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem (Kbt. 79. §) megérkezésétől 

számított három munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az 

ajánlattevőket három munkanapos határidővel hiánypótlás és felvilágosítás 

benyújtására felhívni, amennyiben az eljárás szabályai szerint erre már nem lenne 

lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján 

orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem 

benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás kérésének megküldésével 

egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől számított 

hét munkanapon belül - faxon vagy elektronikus úton - tájékoztatja a kérelmezőt 

és az ajánlattevőket. 

 

6.  Az ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bek. alapján jogosult az ajánlatban benyújtott 

igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől 

vagy gazdasági szereplőtől információt kérni. A megkeresett szervezet három 

munkanapon belül köteles az információt megadni.  

 

 

II.2.  Számítási hiba 

 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti elbírálás 

eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, 

hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az 

alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az 

ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról 

ajánlatkérő az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul 

tájékoztatja. 
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II.3  Aránytalanul alacsony ár, irreális ajánlati elem 

 

1.  Ajánlatkérő a Kbt. 69. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati 

elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni 

és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat 

a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat 

tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, 

amely a Kbt. 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. 

Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi 

tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére, 

vagy a közbeszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához 

felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Köteles az ajánlatkérő indoklást 

kérni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több, mint húsz 

százalékkal eltér a közbeszerzés – az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő 

valamely eleme esetén az adott elemre eső – a 18. § (2) bekezdésének 

alkalmazása nélkül számított becsült értékétől. 

Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles 

meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem 

elégséges a megalapozott döntéshez, az ajánlatkérő írásban tájékoztatást kér az 

ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevő kötelessége 

az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt 

ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés 

eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár 

megalapozottságáról. 

Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja 

elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 

A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás 

különösen akkor, ha az ajánlati ár - a szerződés teljesítéséhez szükséges 

élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel - nem nyújt fedezetet a külön 

jogszabályban, illetve kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, 

alágazatra kiterjesztett szerződésben az eljárás eredményéről szóló értesítés 

ajánlattevőknek történő megküldését megelőző egy éven belül megállapított 

munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. Az ajánlatkérő az ajánlat 

megalapozottságának vizsgálata során ezen irányadó munkabérekről is 

tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől. Amennyiben az ajánlati ár 

megalapozottságáról szóló döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő 

összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati 

elemeket megalapozó adatokat. 

 

2.  Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme 

lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan 

aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett 

ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az 

ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie 

kell. 

Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles 

meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek 

során az ajánlattevőtől írásban tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre 

vonatkozóan. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha 
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nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az 

indokolást. 

 

3.  Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három 

munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket indokolás 

benyújtására felhívni az 1. és 2. pontban foglaltak vonatkozásában, amennyiben az 

eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség, ha az eljárásban történt 

törvénysértés ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az 

ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem benyújtásáról az indokolás kérésének 

megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem 

megérkezésétől számított hét munkanapon belül - faxon vagy elektronikus úton - 

tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket. 

 

 

II.4.  Az ajánlat érvénytelensége, kizárás 

 

Az ajánlat érvénytelen, ha 

a) azt az ajánlattételi határidő után nyújtották be; 

b)  az ajánlattevő, alvállalkozója, vagy az ajánlatban az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi 

követelményeknek (Kbt. 24. §); 

c)  az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták; 

d)  az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 

alkalmassági követelményeknek; 

e)  egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az 

ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

f)  aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz; 

g)  lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan 

aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz; 

h)  az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre 

nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 

Ha az ajánlat érvénytelen, az Ajánlatkérőnek nem kell a bírálati szempont(ok) szerint az 

ajánlatot értékelnie. 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy alvállalkozót, vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, 

vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.  

 

 

II.5.  Az ajánlatok értékelése 

 

Az ajánlatok a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontja szerint az összességében 

legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az eljárás 

nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban meghatározott feltételek alapján az összességében legelőnyösebb 

ajánlat bírálati szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat elve alapján, az 

alábbi részszempontok és súlyszámok szerint értékeli: 
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1. egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) - súlyszám: 65 

2. jótállás időtartama – súlyszám: 35 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja 

a ponthatárok közötti pontszámot: egyszerű matematikai arányosítás az alábbiak szerint: 

 

Az 1. részszempont vonatkozásában: 

P =   * 100; 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma (1-100) 

A legjobb: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

A 2. részszempont vonatkozásában: 

 

         A vizsgált 

P =  --------------- * 100 

        A legjobb 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma (1-100) 

A legjobb: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme   

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  

 

Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az értékelési részszempontokra 

kapott és a súlyszámokkal felszorzott pontjainak összege a legmagasabb. 

 

 

Az egyes részszempontokkal kapcsolatos követelmények: 

 

1.  Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) 

 Az ajánlatot a dokumentáció 3. sz. mellékletét képező Ártáblázat kitöltésével kell 

megadni. Az egyösszegű nettó ajánlati ár (amelyet a Felolvasólapon fel kell 

tüntetni) a megajánlott járművek és adatperek egységárainak és a hozzájuk tartozó 

költségek összege, az Ártáblázat „egyösszegű nettó ajánlati ár” során szereplő 

összeg. 

 Az ajánlattevők az ajánlati egységárak megadásakor nettó egész forintra kerekített 

összeget tartoznak szerepeltetni Az egyösszegű nettó ajánlati árat úgy kell 

megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget (különösen a 

tulajdonba adás és a forgalomba helyezés költségeit, beleértve valamennyi eljárási 

illetéket és járulékos költséget, ami a mezőgazdasági gép és/vagy adapter 

rendeltetésszerű, jogszabályoknak megfelelő munkavégzés ellátásához szükséges), 

függetlenül azok formájától és forrásától. 

Ajánlattevő(k) az ajánlat kidolgozásakor vegye(ék) figyelembe, hogy az ajánlati 

árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia minden ajánlattevői 

kifizetési igényt.  
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2.  Jótállás 

A jótállási idő értékelési részszempontra történő ajánlattétel során az ajánlattevő 

köteles meghatározni, hogy a leszállított eszközökre hány hónap jótállást vállal. 

Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb (a leghosszabb jótállási időt tartalmazó) 

ajánlat kapja a maximális 100 pontot, az ennél kedvezőtlenebbek (rövidebbek) az 

egyenes arányosítás módszerével számítva arányosan kevesebbet a 

dokumentációban ismertetett képlet szerint. 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján 60 hónap és ennél kedvezőbb 

(hosszabb) jótállási időre vonatkozó ajánlatokat egyaránt 100 ponttal értékeli. 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján 24 hónapban határozza meg a 

jótállási idő minimumát (amelynél az ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb ajánlat 

nem tehető). 

 

 

II.6.  Az eljárás eredménytelensége 

 

Eredménytelen a közbeszerzési eljárás, ha 

 nem nyújtottak be ajánlatot; 

 kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; 

 egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem 

tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – 

megfelelő ajánlatot; 

 az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére 

képtelenné válása miatt (Kbt. 66. § (1), Kbt. 44.§ (3) bek.) eredménytelenné 

nyilvánítja; 

 valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit 

súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné 

nyilvánításáról dönt; 

 az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és 

egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát; 

 a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és 

az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az 

eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja 

eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés 

megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás 

jogszerűsége helyreállítható. 

 

 

II.7.  Tájékoztatás az eljárás eredményéről 

 

1.  Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről vagy 

eredménytelenségéről, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést 

követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

 

2.  Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít 

az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az 1. pont 

szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére 

egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 
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3.  Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- 

vagy számítási hibát, vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy 

kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő 

legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles 

egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek. 

 

4.  Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az 

ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy 

alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló 

tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve 

amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően 

észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a 

törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles 

faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek 

megküldeni. 

 

5.  Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást 

adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről 

a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes 

ajánlattevő üzleti titokhoz (I. fejezet I.2. 6. pont) fűződő érdekeit is. 

 

 

II. 8.  A szerződés megkötése 

 

1.  Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a 

nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő 

legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az 

írásbeli összegezésben megjelölte. Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel 

(személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés 

megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 

összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok 

következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés 

megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 

 

2.  Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, 

nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját 

követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve, ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot 

nyújtottak be. 

Amennyiben jogorvoslati kérelmet [Kbt. 137. § (2) bekezdés] vagy 

kezdeményezést [Kbt. 140. §] nyújtanak be, a szerződést – az érintett rész 

vonatkozásában – az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését 

eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a 

Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [Kbt. 144. § (4) 

bekezdés]. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, 

az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, 

hogy ajánlatát fenntartja. 

Amennyiben valamely ajánlattevő határidőben és a Kbt. 79. § (2) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatok 

bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal 
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kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése 

napját követő tíz napos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést - 

ha részajánlat tétele lehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó 

szerződést - ha eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként 

lejárna. 

 

3.  A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) jelen dokumentáció V. fejezete 

tartalmazza.  

 

4.  Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény 36/A. §-ban foglalt előírásokról:  

 

36/A. § (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről 

szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti 

alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti 

alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta 

nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő 

az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - 

abban az esetben fizethet, ha 

a)  az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés 

időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő 

együttes adóigazolást, vagy 

b)  az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban. 

Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a 

polgári jog szerinti alvállalkozó. 

(2)  A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik 

szerződés esetén a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja 

az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a 

kifizetés e § hatálya alá esik. 

(3)  A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, 

bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a 

kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a 

kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés 

erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában 

terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi 

adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási 

kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti 

tájékoztatást, mint alvállalkozó nem kapta meg, valamint abban az esetben 

sem, amennyiben az igazolást bemutató szervezet felszámolás alatt áll. 

(4)  Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából 

igényelt együttes adóigazolásban állami adó- és vámhatóság által 

nyilvántartott köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával 

egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés 

lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását 

követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő az 

állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást meghaladó 

összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az 

adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt. 
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(5)  Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások 

között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő 

mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a 

kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás állami adó- és 

vámhatóság által nyilvántartott köztartozásáért, amelynek a kifizetést 

teljesítették. 

(6)  Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a 

nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött 

szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt 

nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési 

biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem 

keletkezik. 

(7)  Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § 

hatálya alá tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is 

felhasználható. 

(8)  Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló 

követelését faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az 

esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés előtt a 

faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az 

alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó 

szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a 

kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége 

fennáll. 

(9)  E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az 

adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008. szeptember 30-át követően 

keletkezett. 
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III. fejezet 

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 

1. A közbeszerzés tárgya 
 

Ajánlatkérő az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területkezelésének 

megvalósításához szükséges speciális önjáró gépek és adaptereik szállítására és üzembe 

helyezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint: 

 

I. MEZŐGAZDASÁGI ÖNJÁRÓ ALAPGÉP 

 

I.1) Multi-Track önjáró gyepápoló-karbantartó alapgép 

Gyorskapcsolós illesztéssel több olyan adapter kapcsolható a gép front és 

hátoldalára, melyek cseréjével, ill. különböző módon történő kombinációjával a 

gyep ápolás, karbantartás, felújítás feladatai egy természetvédelmi környezetben 

racionálisan és költségtakarékos módon elvégezhetők. 

Alapvető funkciók: 

o Gyepápolás, szellőztetés, felületegyengetés 

o Takarmánynövények, fűfélék kaszálása 

o Rétkaszálás 

o Szártépő tisztítókaszálás 

o A lekaszált takarmánynövények, fű és pillangósok terítése, szellőztetése, 

fonnyasztás 

o Takarmánybála fóliázása 

o Körbála rakása. 

 

A gép alapvetően kis önsúllyal rendelkezik, s ennek ellenére, hogy kicsi az önsúlya 

a teljesítményleadó tengelyen nagy a levehető hajtóteljesítmény. Erre a 

konstrukcióra azért van szükség, mert a természetvédelmi területen történő 

gyepápolási munkák következtében minél jobban le kell szorítanunk a 

gyepfelületek mechanikai károsodását, az erózióveszélyt minimalizálva, hisz 

vékony rétegben áll rendelkezésre az aktív termőréteg, melyet maximálisan 

óvnunk kell. 

Ezen cél megvalósítását tudjuk ezzel a Multi-Track rendszerű géppel elérni, annak 

köszönhetően, hogy a munkavégzést nem a hajtókerekeken kifejtett vonóerő 

segítségével fejti ki a gép, hanem az előre hátra gyorskapcsolós rendszerrel 

felfüggesztett munkaeszközök teljesítmény-leadó tengely általi kényszerhajtással, 

ami nem terheli direkt módon a termőréteg felületét, ezáltal minimalizáljuk az 

erózió veszélyét. 

 

Motorteljesítmény legalább 75/102 kW/LE 

Motor forgatónyomatéka 390-420 Nm 

Motor lökettérfogat legalább - legfeljebb 4300 - 4400 ccm 

Motor hengerek száma 4 

Motor turbódízel   Töltőlevegő visszahűtéssel 

Motorhűtés viscoventillátor 

Motor nyomatékrugalmasság min. 38% 

Erőátvitel PowerShift terhelés alatt kapcsolható 16+8 fokozat 
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Előre+hátra 

Elektro hidraulikus előre-hátramenet moduláció max. 10km/ó 

Differenciálzár el. hidr. zárás elől 100% 

Differenciálzár el. hidr. zárás hátul 100% 

4WD kapcsolás automatikus 

Menetsebesség 40 Km/ó 

Kardánhajtás hátul 430/540/750/1000 ford/perc 

Kardánhajtás elől 1000 ford/perc 

Kardánhajtás management automatikus kapcsolás 

Kardánhajtás kapcsolása elektr. hidraulikus soft 

kapcsolás 

Hidraulikus adapter kapcsoló és emelő-berendezés 

teljesítménye hátul, legalább 

4900 kg 

Hidraulikus adapter kapcsoló és emelő-berendezés 

vezérlése 

Elektro hidraulikus, pozíció és 

erőszabályzással 

Hidraulikus adapter kapcsoló és emelő-berendezés 

funkciója 

Emelő nyomó funkció 

Hidraulikus adapter kapcsoló és emelő-berendezés 

teljesítménye elől, legalább 

2500 kg 

Hidraulika funkciók munkakörök dupla kiv. Száma 

(elektromos és mechanikus) 

 

4 db 

Hidraulika funkciók működtetése multifunkcionális 

markolatról 

2 db mechanikus 

2 db elektronikus 

Komplett levegőellátó rendszer, légfék Két vezetékes 

Fülke klímaberendezéssel, fűtéssel, szellőzéssel, 

hűtőbox  

 

Légrugózású ülés  + pótülés 

Gép alsó védelemmel  

Automatikus pótkocsi kapcsoló  távirányítással 

Összkerékre ható fékrendszer optimalizált stop berendezés 

Állítható kormányoszlop dőlésben/szögben 

Műszerezettség digitális 

Tükrök jobb bal teleszkóp kivitelben 

Munkalámpák elől 4 db 

Munkalámpák hátul 5 db 

Kiegészítő fényszórók 2 db 

Elektromos dugalj 1 db teljesítmény 

Elektromos dugalj 1 db jeltovábbító 

Világítás típusa Follow-Me-Home 

Kormányzás rendszere Load Sensing 

Fordulási sugár max. 4,8 m 

Önsúly max. 4180 kg 

Gumizás elől  380/85R24 

Gumizás hátul  420/85R38 
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I.2) Univerzális önjáró környezetfenntartó-karbantartó eszközhordozó alapgép 

Gyorskapcsolós illesztéssel több olyan adapter kapcsolható a gép front és hátoldalára, 

melyek cseréjével, ill. különböző módon történő kombinációjával rétek, legelők, ősgyepek 

felületének kiegyenlítése karbantartása, trágyadepó egyengetés, erdei utak egyengetése 

karbantartása, rétek erdőterületek mulcholása, cserjeeltávolítás, elmarás megvalósítható. 

Alapvető funkciók: 

o Rétek, legelők felületkiegyenlítése, planírozása, vaddisznótúrások elegyengetése, 

eredeti rétkultúra visszaállítása. 

o Trágyadepó rétegelése egyengetése  

o Erdei mezei utak karbantartása  

o Aljnövényzet oldalazó mulcholás  

o Tájkarbantartás rekultiválás  

Az adapterek gyorskapcsolós illesztéssel kapcsolhatók a gép front- és hátoldalára.  

A gép megfelelő önsúllyal rendelkezik, ahhoz hogy a természetvédelmi területen nem csak 

és kizárólag az ápolási munkákat végezze el, hanem a vonóerőt igénylő nagyobb eszközök 

használatára, s egyúttal teljesítmény leadó tengelyen történő nagy teljesítmény leadására 

is alkalmas legyen. De mindezek ellenére elengedhetetlen követelmény hogy az 

univerzalitás, kvázi eszközhordozóként történő alkalmazásnak is megfeleljen  

Ezeknek a feltételeknek mind megfelel, ez a komputervezérlésű több mint 180 LE-s 

eszközhordozó. 

A gép a legújabb környezetvédelmi ill. károsanyag kibocsátási normáknak is megfelel, hisz 

a Tier-4 legfejlettebb motortechnikával rendelkezik. 

A gép fenti tulajdonságainak köszönhetően kiválóan alkalmas a területek rekultivációs 

munkafeladatainak elvégzésére, ugyanakkor nagy vonóerő kifejtését igénylő normál 

mezőgazdasági gépek szállítóeszközök üzemeltetésére is. 

 

Motorteljesítmény min. 130/177 kW/LE 

Motorteljesítmény max. 175/238 kW/LE 

Motor lökettérfogata 6700-6800 ccm 

Motor forgatónyomatéka 863-1019 Nm 

Motor hengerek száma 6 

Motor turbódízel Tier-4 

Motor nyomatékrugalmasság min. 45 % 

Erőátvitel fokozatmentes Vario tempomattal 50km/ó 

Irányváltás fokozatmentes előre/hátra 

Mellsőtengely rugózás, fékberendezéssel. hidropneumatikus 

Mellsőtengely felfüggesztés Trapézkaros kerékcsonk függ. 

Differenciálzár el. hidr. zárás elől 100% management funkció 

Differenciálzár el. hidr. zárás hátul 100% management funkció 

Kardánhajtás management automatikus kapcsolás 

Kardánhajtás kapcsolása elektr. hidraulikus soft kapcsolás 

4WD kapcsolás automatikus 

Forduló management  

Kardánhajtás hátul 540/540/750/1000 ford/perc 

Kardánhajtás elől 1000 ford/perc 

Radarszensor  

Kartámláról történő multifunkcionális markolatvezérlés  

Hidraulikus adapter kapcsoló és emelő-berendezés 

teljesítménye hátul 

10.000 – 10500 kg 

Hidraulikus adapter kapcsoló és emelő-berendezés 

vezérlése 

elektro hidraulikus, pozíció és 

erőszabályzással 

Hidraulikus adapter kapcsoló és emelő-berendezés Hidraulikus felsőkar vezérlés 
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funkciója 

Hidraulikus adapter kapcsoló és emelő-berendezés 

teljesítménye elől 

3500-3800 kg 

Hidraulika funkciók munkakörök dupla kiv. száma,  4 db 

Kihelyezett hidr. vezérlés a hátsó sárvédőről 1 db 

Hidraulika funkciók működtetése multifunkcionális 

markolatról 

elektronikus 

Komplett levegőellátó rendszer, légfék két vezetékes 

Fékrendszer 4 kerékre ható 

Fülke komfort kivitel rugózással 

Fülke  fűtéssel, szellőzéssel, hűtőbox, 

Fülke  klímaberendezés 

Fülke  rádió-előkészítéssel 

Fülke hátsóablak  mosó törlőberendezés 

Állítható kormányoszlop dőlésben/szögben 

Műszerezettség digitális 

Tükrök jobb bal teleszkóp kivitelben 

Gép alsó védelemmel  

Automatikus pótkocsi kapcsoló  távirányítással 

Munkalámpák elől 8 db 

Munkalámpák hátul 6 db 

Kiegészítő fényszórók 2 db 

Elektromos dugalj 1 db teljesítmény ISO 30A 

Elektromos dugalj 1 db jeltovábbító 

Kormányzás rendszere Load Sensing 

Fordulási sugár max. 6,1 m 

Önsúly max. 7300 kg 

Gumizás elől  540/65R30 

Gumizás hátul  650/65R42 

 

 

I.3.)   Teleszkópos rakodógép 

A Nemzeti Park területén szinte az összes rakodási feladat ellátására alkalmazható a 

rakodógép. Fő munkaterülete lesz, a bálarakás mind a nyers bálák pótkocsira rakása a 

mezőn, mind a befóliázott bálák kíméletes összerakása a szérűskertben. További feladatai 

a trágyarakás depózás, valamint a trágya szervestrágya szóró pótkocsira rakása. Feladat 

különböző anyagok föld, kavics, műtrágya, Big Bag nagyzsák raklapos áruk rakodása. 

Az istállókban történő mozgást segíti a derékcsuklós kormányzás, a szálastakarmány, 

széna szalma kazalrakásánál a magasra emelő teleszkópos emelőszerkezet. 

Derékcsuklós rendszerű fordulékony rakodógép, hidraulikus összkerékhajtás automotív 

vezérléssel, 0-20km/ó tengely bolygóműves oldallehajtással, osztóművel, kardánnal, 

differenciálzár 100%-os elektro hidraulikus kapcsolással az első és hátsó tengelyen, üzemi 

fék hidrosztatikus hajtással 4 kerékre ható (kopásmentes), központi rögzítőfék a hajtómű 

behajtótengelyen, 4kerékre ható. Hajtásrendszer, Joystick menetirány kapcsolóval, és 

integrált nyomógomb a differenciálzárral. Komfortülés biztonsági övvel súly háttámla és 

hosszirányú állítással. Munkalámpa elől és hátul, üzemanyag szintjelző, üzemóra számláló, 

állítható kormány oszlop. Kormányzás derékcsuklós 12-f ok kormányzási szöggel. 

Hidraulikus gyorskapcsoló a szerszámcseréhez, akku szétválasztó kapcsoló. Nyomásmentes 

visszafolyás, süllyesztésfékező szelep, elektromos csatlakozó elől. Védőtető, állítható 

kormányoszlop, közúti világítás. 
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Konstrukció  Derékcsuklós teleszkópos 

Motorteljesítmény 49 Le 

Motor hengerek száma 4 

Motor térfogat max. 2300 ccm 

Üzemanyagtartály 75 lit 

Hajtómű, hidrosztatikus fokozatmentes sebesség 0-20 Km/ó 

Menethajtás vezérlés automotív 

Gép vezérlése joystick karral Menetirány + diff. zár 

Differenciálzár elől elektro hidr. kapcsolással 100%-ban záró 

Differenciálzár hátul elektro hidr. kapcsolással 100%-ban záró 

Kormányzási szög legalább 12 fok 

Üzemi fék, kopásmentes 4 kerékre ható hidrosztatikus 

Rögzítőfék 4 kerékre ható mechanikus 

Emelési magasság: 4277 mm 

Emelőerő min. 4055 kg 

Szélesség standard / kifordított felnikkel 1415 / 1600 mm 

Hidraulika vezérlőkör 3 db 

Vezetőtér védőtetővel 

Komfort vezetőülés biztonsági övvel  

Vezetőülés állítása Súly, hossz, háttámla 

Kormányoszlop állítható 

Hidraulika csatlakozó elől kettősm. 1 db nyomásmentes visszafolyás 

Gép magassága max. 2250 mm 

Gép szélessége min. alapkivitel 1415 mm 

Munkalámpák 1+1 elől+hátul 

Közúti világítás  

Gumizás 11.5/80-15,3 AS forgatható felnikkel 

Munkaszerszámok kapcsolása gyorskapcsolós hidraulikus 

Trágyavilla szélessége (800mm-es fogakkal) 1500 mm 

Raklapvilla hossza 1200 mm 

Földkanál fogakkal szélessége / min. kapacitás 1500/0,43 mm/m3 

 

 

I.4.)    Multifunkcionális rézsűn járó ápoló-karbantartó, önjáró eszközhordozó alapgép 

Gyorskapcsolós illesztéssel több olyan adapter kapcsolható a gép front és hátoldalára, 

melyek cseréjével, ill. különböző módon történő kombinációjával a gyepápolás, 

karbantartás, felújítás feladatai egy természetvédelmi környezetben, akár a nehezen 

megközelíthető területeken is, racionálisan és költségtakarékos módon elvégezhetők. 

Alapvető funkciók: 

o Rétek, legelők felületkiegyenlítése, planírozása, vaddisznótúrások elegyengetése, 

eredeti rétkultúra visszaállítása. 

o Trágyadepó rétegelése egyengetése  

o Erdei mezei utak karbantartása  

o Aljnövényzet oldalazó mulcholás  

o Tájkarbantartás rekultiválás  

A nemzeti park által támasztott elvárások alapján, a felhasználási terület (domborzati 

viszonyok, területi adottságok) tényezőinek figyelembe vételével adott körülmények között 

leginkább hasznosítható eszközhordozó, felépítését, felszereltségét és felszerelhetőségét, 

költségtényezőit, valamint a funkcionalitását tekintve. Alacsony és széles felépítésének, 

valamint kezelőszerveinek megfordíthatósága okán a munkaeszközökre és a speciális 

munkaterületre való rálátás jobb, mint más erőgépek esetében; a környezetterhelés 
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minimális, az erőgép és a munkaeszközeinek működtetése biztonságosabb. 

A vezetőfülkét a kettős tartóvázhoz szilentblokkal rögzítik. Az első és hátsó szélvédő 

nyitható, elől és hátul elektromos ablaktörlő és ablakmosó, világítás, belső világítás, 

visszapillantó tükrök, tápcsatlakozó a forgatható reflektor részére, hangszigetelés, fűtés, 

légkondicionálás. Biztonsági indítóberendezés (Az irányváltó semleges állásában, kikapcsolt 

TLT mellett.). Orrsúly garnitúra (2+2) db összesen 88 kg, Első motorvédő rács, 

Differenciálzár elektrohidraulikus vezérléssel, Állítható kormánykerék, állítható 

ülésfelfüggesztés és biztonsági öv. Digitális sebesség és kardánfordulat mérő. 

Megfordítható kormány-ülés pozíció. A pedálok és kezelőszervek megfordíthatóak a 

vezetőülés gyors és automatikus megfordítása érdekében.  

 

Hűtés Víz  

Tank kapacitás L Min. 58 

Tengelytáv mm Max. 1530 

Tömeg Kg maximum 2100 

(Vezetővel (75 

kg) való 

működtetési 

súly – kabinnal) 

Teljesítmény LE Max. 95 

Lökettérfogat Cm3 Max. 2970 

Hengerek száma Db 4 TURBO 

Intercooler 

Max. Ford/perc  Max. 2600 

Gumiabroncs méret minimum:440/50 R17 All-

Ground, Ikerkerékkel 

Tengelykapcsoló Egytárcsás száraz, hidraulikus 

működtetésű; gondozást nem 

igénylő 

Kormányzás Hidraulikus (szervo), elsőkerék 

kormányzás 

Hidr. gyorscsatlakozók Hidraulikus emelő és 

gyorscsatlakozók vezérlése ON-

OFF joystick segítségével, 6 db 

gyorscsatlakozó, Hidraulikus 

rendszer két különálló 

hidraulikus szivattyúval 

Hidraulikus emelő Szabványos CAT. II. 3-pont 

felfüggesztés, 2300 kg emelési 

kapacitás, 4 munkahengerrel, 

hidro akkumulátoros 

súlypontáthelyezéssel 

Erőátvitel 16 fokozat előre, 16 fokozat 

hátra (szinkronizált) 

Elektrohidraulikusan kapcsolható 

hátsókerék hajtás 

Fordulókör (külső) Mm Max. 3000 

Sebességtartomány Km/h 0,55-40 

Szél. Min/standard Legalább 

1835/1835 

Fékrendszer Hidraulikus tárcsafék mind a 4 

keréken + rögzítőfék 

Teljes hossz Mm Max. 3450 
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TLT kapcsolás Elektrohidraulikus 

 

 

 

II.  MEZŐGAZADÁGI ÖNJÁRÓ ALAPGÉPEK ADAPTEREI 

 

II.1.)  Fóliázott körbála felszedő és rakodó adapter  

A gazdálkodási területen elkészített körbálák gyors felszedése a területről fontos, mert 

ezzel tudjuk a friss fű növekedése számára a feltételeket biztosítani. A másik fontos 

szempont a gyors lehordás, mint cél megvalósításában a takarmány minőség megóvása a 

széna szenázs beltartalmi értéke akkor garantálható, ha mielőbb szérűskertbe kerül a 

bebálázott takarmány, és ott a további feldolgozás, manipulálás probléma mentesen 

megoldható. 

 

Vezérlés Joystick karral 

Bálaátmérő 95-180 cm 

Trágyarakó villa 8-foggal 180 cm 

Emelőerő 2015 kg 

Emelési magasság 3750 mm 

Emelőkar  Hidroakkumulátor elektr. 

kezeléssel 

Hidraulika és elektromos csatlakoztatás MULTI gyorskapcsolóval 

Két hidraulika kör átkapcsolóval  együttes működtetés 

Rakodó adapter lengéscsillapítással membrántárolóval 

 

Alapgép kompatibilitás: 1. 

 

 

II.2.)  Fűkasza adapter 

Tárcsás rendszerű fűkasza a biztosítéka a gyepek kímélő és optimalizált 

vágásmagasságának biztosításához. A kasza speciális hajtásrendszere (modul rendszerű és 

zárt kúpkerekes hajtáselemek kenésmentes konstrukció) garantálja az esetleges 

olajszennyeződések kizárását mely a természetvédelmi területeken való működés 

alapfeltétele, mert a rendszerből adódóan erre nincs még meghibásodás esetén sem 

lehetőség, gyakorlatilag ez a gép konstrukciójából adódóan kizárt. 

 

Konstrukció  tárcsás rendszerű 

Gépkapcsolás gyorskapcsolós rendszerű 

Munkaszélesség 2,4 m 

Kaszatárcsa 6 db 

Kaszapenge csere Gyorskapcsolós klipszes pengecserélő 

rendszerrel 

Vágásmagasság állítás fokozatmentes 

Rézsűvágás fel /le 90-fok / 50 fok 

Rendszélesség 1,6 – 2,5 m 

Kaszatárcsák hajtása egyenkénti független hajtóművekkel 

Kaszahajtómű   karbantartásmentes zárt, 

kúpkerékhajtással 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4. 

 

 

 



25 

 

II.3.)    Rétkasza adapter 

Körforgó rétkasza függőleges rotortengellyel lengőkésekkel szerelve indirekt elasztikus 

ékszíjhajtással, automatikus feszítéssel, képes a rétek tisztító kaszálására. Ez a művelet 

fontos a gyepek tavaszi megtisztításában, és fontos a lengő késrendszer, hogy az esetleges 

természetes erózió következtében a felületre kerülő kövek ne tegyenek kárt a kasza 

szerkezetében. Ezért fontos a kitérő lengő rendszerű kaszapenge. További lényeges előnye 

a gép alkalmazásának a hajtó Multi-Track géphez viszonyított oldalirányú kitérése, mely 

kényszermozgatással hidraulikus úton történik. Ennek lényege, hogy a gép lejtős 

területeken történő működése közben az oldal irányú főként rétegvonal mentén történő 

„lecsúszó” mozgásokat ellensúlyozni tudjuk. 

 

Konstrukció körforgó függőleges rotortengellyel 

Gépkapcsolás gyorskapcsolós rendszerű 

Munkaszélesség 2,75 m 

Kasza vágókés  lengőkésekkel szerelve 

Vágórotorok száma 3 db 

Vágókések száma rotoronként 2 db 

Hajtás, elasztikus ékszíjhajtással 

Szíjfeszítés automatikus 

Oldaleltolás a középvonaltól 138 - 220 cm 

Oldaleltolás módja Hidraulikus paralelogramma  

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4. 

 

 

II.4.)    Szártépő adapter 

Az adapter felhasználása a természetvédelmi területeken elhelyezkedő olyan réteken van 

szükség, ahol a termőréteg helyenként olyan vékony, hogy kősziklák, kövek akadályozzák 

a normál fűkaszák működtetését. A normál fűkaszák üzemeltetése esetén midig fennáll az 

ütközés pengetörés veszélye. Ennek kiküszöbölésére alkalmazzuk ezt a géptípust. Erre a 

gépre jellemző, hogy a vízszintes rotortengely, három dimenzióban kitérő rendszerű 

lengőkésekkel rendelkezik, melyek kő vagy szikladarabokkal történő találkozáskor törés 

veszélye nélkül egyszerűen kitérnek a kő útjából. 

Hidraulikus fokozatmentes oldaleltolás FRONT és HÁTSÓ kapcsolása. 

 

Konstrukció vízszintes rotortengellyel 

Ütközésbiztosítás kitérés 3 dimenzióban kitérő rendszer 

Ütközésbiztosítás rendszere hidroakkumulátoros ütéselnyelés 

Gépkapcsolás gyorskapcsolós rendszerű 

Gépkapcsolás pozícionálása FRONT és HÁTSÓ 

Munkaszélesség 2,5 m 

Szártépő vágókés  lengőkéses 

Lengőkés konstrukció Kitérő rendszerű 

Lengőkések száma min. 77 db 

Oldaleltolás Hidraulikus fokozatmentes 

Oldaleltolás mértéke 60 cm 

Vágásmagasság állítás hátsó támhengerrel 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4. 
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II.5.)  Takarmányterítő és szellőztető adapter 

Dönthető, terménykiemelő villákkal rendelkező rotoros rendterítő forgató szellőztető 

berendezés. 

A lekaszált termények szétterítésével és szárításával, ill. fonnyasztásával tudjuk a szénát 

vagy szenázst előállítani. A gép olyan egyedüli és szabadalmaztatott terítővillákkal 

rendelkezik, melyek speciálisan hajlított villavégeivel kíméli a friss növedéket, és ami még 

ennél is fontosabb, nem szedi fel a területről a föld és egyéb szennyeződéseket, melyek 

lerontanák a takarmány minőséget. 

 

Konstrukció terítővilla hajlított dupla ujjas terménykímélő 

villa 

Gépkapcsolás gyorskapcsolós rendszerű 

Munkaszélesség 5,2 m 

Terítőrotor dőlésszög állítása fokozatmentesen  

Terítőrotor magasság állítása fokozatokban  

Rotorok száma 4 db 

Terítési szög 10-17 fok 

Támasztókerék  4 db 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4. 

 

 

II.6.)   Rendképző adapter 

Egyrotoros kivitel, zárt zsírkenésű állítható görgős hullámpályás gereblye fogkar vezérlő 

hajtóművel. A tökéletes talaj követés érdekében alapkivitelben a rotor AT TANDEM 

támkerekekkel és ballonos gumizással szerelt. 

Mivel a lekaszált és szárított terményt végül össze kell raknunk rendekké, ezért van 

szükségünk erre a rendképző adapterre. A rendképzővel ismételten összerakjuk rendekbe 

a szárított vagy fonnyasztott terményt, mely alkalmassá válik annak a következő 

munkamenetben történő felszedésére, és szállításra alkalmassá tételére. 

 

Konstrukció  egyrotoros 

Gépkapcsolás gyorskapcsolós rendszerű 

Munkaszélesség min 3,8 – 4,8 m 

Munkaszélesség max. 9,0 – 9,5 m 

Rendszélesség 1 – 1,4 m 

Rotorok száma 1 db 

Támasztókerék  6 db tandem kivitel 

Fogak száma 52 db dupla 

Fogkar állítás fokozatmentes 

Hajtómű zárt, zsírkenéssel 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4. 

 

 

II.7.)   Körbála fóliázó adapter 

Körbála fóliázó gép hátsó és frontkapcsolással, önálló bálafelszedés, elektronikus E-LINK 

vezérléssel, extra alacsony építésű konstrukció, forgó csévélőasztal nélkül, bála rakás 

fóliakímélő, NON-STOP berendezés, automatikus fóliavágás, fólia előnyújtás bála és 

csévélésszámláló. 

Ha a rendre rakott fonnyasztott terményt szenázs takarmányként körbálázóval takarítjuk 

be, a körbálákba összegyűjtött és tömörített termény beltartalmi értékének megóvása 

érdekében a szérűskertbe behordott körbálákat szépen befóliázzuk, lezárjuk, és egy pozitív 
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erjedésnek indul a termény, mely ízletes és béltartalomban gazdag takarmányminőséget 

garantál. 

A fóliázás elvégzéséhez ez a gép nélkülözhetetlen, a Multi-Track–ra történő gyors és 

könnyű adaptálásával a szérűskertben, a fólia sérülésveszélyének minimalizálásával a 

bálafóliázást tökéletesen elvégezhetjük. Ezzel, ha sikeresen elvégeztük, garantált a legjobb 

takarmányminőség. 

 

Konstrukció  forgó csévélőkaros 

Gépkapcsolás gyorskapcsolós rendszerű 

Gépkapcsolás pozícionálása FRONT és HÁTSÓ 

Csévélőkar sebesség min. 27 f/p 

Vezérlés elektronikus komputer 

Vezérlési módok automatikus vagy kézi 

Bálakezelés mozgatás önfelszedő és lerakó 

Bálaátmérő 1,1 – 1,65 m 

Bálaszélesség 1,15 – 1,25 m 

Bálasúly max. 1500 kg 

Fólia előnyújtás 33, 55 vagy 70% 

Fóliaszélesség 500 vagy 750 mm 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4. 

 

 

II.8.)   Rugósfogas gyepápoló adapter 

Állítható gumi támkerekekkel, átm. 8 mm, 490 mm hosszú művel fogak dőlésszög 

fogmezőnként állítható, rovátkolt háromszög formájú simítólemez elől. 

A gyepek rétek folyamatos ápolását szükséges elvégeznünk. Ez áll egyrészt a száraz 

szálmaradványok letakarításából, a gyeptő bokrosodás gyökeresedés elősegítéséből, és a 

folyamatosan megjelenő vakondtúrások elhárításából. A gép feladata ezen műveletek 

elvégzése, ehhez rendelkezik egy masszív rugósfog egységgel, és egy rovátkolt rugós 

simítólemezzel, mely a vakondtúrások elterítésére elsimítására tökéletesen alkalmas. 

 

Konstrukció  vibrációs rugósfogas 

Gépkapcsolás gyorskapcsolós rendszerű 

Munkaszélesség 6 m 

Fogak száma 240 db 

Fogak osztástávolsága 2,5 cm 

Fogak dőlésszög állítás fokozatmentes központi 

Fogak hossza legalább 450 mm 

Fogak átmérője legalább 10 mm 

Fogmezők száma 4 db 

Fogmezők szintezése hidraulikus 

Simítólemez rovátkolt háromszög állítható 

Támkerék 6 db 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2. 

 

 

II.9.)   Rétkezelő rotációs egyengető simító adapter 

Ékkéses rotációs talajegyengető felszínkezelő berendezés FarmFlex tömörítő hengerrel, 

speciális kőre érzéketlen rotorfogak, vízszintes  rotortengelyre szerelve. 

A berendezés feladati közé tartozik, a vadállatok, főként vaddisznók által feltúrt védett 
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területek tönkretett rét, ill. gyepfelületeinek rendbetétele. A vaddisznótúrások által okozott 

felületi sérülések visszaállítására a legjobban alkalmas ez a speciális ékkéses berendezés, 

mely erre a célra lett kifejlesztve, a visszarendezett felületet egy kímélő puha gumifelületű 

FarmFlex hengerrel visszatömöríti, mely alkalmassá teszi az eredeti növényflóra 

visszatelepülését, és a felület további korrekt karbantartását. 

 

Konstrukció  Aktív ékkéses rotorral 

Gépkapcsolás gyorskapcsolós rendszerű 

Munkaszélesség 2,9 m 

Késrotor horizontális elrendezéssel 

Kés osztástáv  50 mm 

Késforma Speciális ékkés, kőre érzéketlen 

FarmFlex henger hátul átm. 520 mm 

Hajtómű olajfürdős áthajtó rendszerű 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2. 

 

 

II.10.)  Trágyadepó egyengetőlap 

Egyengetőlap alkalmazható front valamint hátsó kapcsolással. Kilincsműves kibiztosító 

automatikával, hidr. oldalállítással. 

Az állattartásban keletkező szervestrágya kezelése, érlelése fontos tennivaló a jó minőségű 

szerves tápanyag előállítása érdekében. Az istállótrágya megfelelő depózásához 

használható ez az eszköz. Az egyengető lap a trágyadepó formázásának alapgépe. A trágya 

megfelelő érleléséhez jól lezárt tömör depóra van szükség. Az egyengető lap szintén az 

eszközhordozóra adaptálva alkalmazható. 

 

Konstrukció  Univerzális terítőlap 

Gépkapcsolás gyorskapcsolós rendszerű 

Munkaszélesség 1,72 m 

Tolólap magassága középen 75 cm 

Tolólap magassága oldalt 86 cm 

Oldalszög állítása hidraulikus 30 fok 

Hidraulikus szintezés +/- 14-fok 

Utánfutó támkerék 2 db   

Túlterhelés biztosítás Kilincsműves automatika 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2. 

 

 

II.11.)  Útkarbantartó tolólap 

Egyengető-planírozólap. Lehetősége van a planírozólap hidraulikus billentésére, valamint 

mechanikus munkaszög állítására. A simítólemez kopóéle cserélhető sima vagy fogazott 

éllel. A simítólemez hátul egy lengő támkerékkel van megtámasztva. 

A nemzeti park területén az extrém nehéz természeti viszonyok, s maga a 

természetvédelmi tevékenység nem engedi meg az agresszív beavatkozást a természeti 

környezetbe. Mindezek mellett a közlekedő földutak használható állapotban tartására 

feltétlen szükség van egy útfelület egyengető karbantartó eszközre, ahhoz hogy a gépek 

berendezések mozgatása mind természetvédelmi, mind munkavédelmi szempontból 

garantálható legyen.  

Az erdei, ill. rét és legelők földútjait, azok felületét, a szükséges vízelvezetés biztosítása 

mellet biztonsággal használni lehessen mind a téli fagyott, mind a tavaszi nyári fellazult 

felázott viszonyok mellet is, ezzel a munkagéppel lehet egyengetni, karbantartani, úgy 
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hogy a gép alkalmazása ne okozzon felesleges károkat az utakhoz kapcsolódó 

területekben. A berendezés teljesen hidraulikus szabályzása, vezérlése mindezt lehetővé 

teszi, az eszközhordozó gépre adaptálva. 

 

Konstrukció  metsző - egyengetőlap 

Gépkapcsolás gyorskapcsolós rendszerű 

Munkaszélesség 2,75 m 

Simítólap forgatási szöge 270 fok 

Simítólap magassága 700 mm 

Simítólap dőlésszög állítása 3 fokozatban 

Simítólap munkaszög állítása  hidraulikus 

Simítólap oldalállítás hidraulikus 

Simítólap horizontális szögállítása hidraulikus 

Támkerék lengő kivitel 2 db 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2. 

 

 

II.12.)  Oldalazó mulcholó adapter 

Speciális domboldali mulcholó – szárzúzó vízszintes rotortengyellyel, lengőkalapácsokkal, 

hidraulikus oldaleltolással. 

Minden olyan réten és legelőn, amelyeken fennáll a veszélye a tájidegen cserjék bokrok 

újra és újra történő növekedésének, tudjuk ezt a berendezést sikeresen alkalmazni. A gép 

agresszív élezett lengőkalapácsaival Speciális domboldali mulcholó - szárzúzó funkciót tud 

ellátni. A sík területeken kívül ezzel a géppel lehet az árokpartokat, rézsűket, vízpartokat 

egyrészt eredményesen kaszálni, másrészt az ágmaradványokat, bokorképződményeket 

felaprítani, szétteríteni. 

 

Konstrukció  lengőkalapácsos 

Gépkapcsolás gyorskapcsolós rendszerű 

Munkaszélesség 2,5 m 

Lengőkalapácsok száma 24 db 

Ágak venyige vastagsága 7 / 12 cm 

Oldaleltolás hidraulikus 

Lengési tartomány (hidraulikus) + 90 / - 65 fok 

Ütközés védelem alapkivitel 

Talajfelület nyomásállítása fokozatmentes Membrános hidroakkumulátor 

Hátsó támasztás Simahenger fém 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4. 

 

 

II.13.)  Tájkarbantartó terület rekultiváló adapter 

Vízszintes rotortengelyen szerelt vídiakés marórotor, Hidraulikus előre és hátrabillentéssel 

maróműveletek, cserjék tuskók lemarása felület rekultiválás. Röpsúlyos kuplunggal, és 

hidraulikus nyomóberendezéssel. 

Azokon a területeken ahol a karbantartás a vastagra nőtt tájidegen fafélék, kiszáradt 

fatönkök törzsmaradványok eltávolítása nélkülözhetetlen, alkalmazható ez a berendezés, 

szintén az eszközhordozóra adaptálva. 

A géppel a vastag fa idomok, törzsdarabok tuskók probléma mentesen szétmarhatók, és a 

talajba visszajuttathatók. 

Az erdészeti karbantartási feladatokra is kiválóan alkalmas a berendezés. 
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Konstrukció  maró rotoros 

Gépkapcsolás gyorskapcsolós rendszerű 

Munkaszélesség 2,5 m 

Fix marókések száma 52 db 

Ágak tuskó vastagsága 30-ig cm 

Rotorhajtás 2 oldali  

Hátsó burkolatlemez hidraulikusan állítható 

Mellső védelem dupla lánccal 

Hátsó védelem szimpla lánccal 

Hajtáskuplung röpsúlyos kivitel 

Nyomókeret hidraulikus 

Hajtómű  szabadonfutóval 

 

Alapgép kompatibilitás: 2. 

 

 

II.14.)  Váltvaforgató eke 

Függesztett váltvaforgató eke, fokozatmentesen állítható fogásszélességgel, kukorica 

előhántóval, dupla támkerékkel. 

Az eke a nemzeti park területén elhelyezkedő takarmánytermő területek szántásos alap-

talajművelésére kerül alkalmazásra. Mivel váltvaforgató eke került beállításra a 

programban, ezért kiválóan alkalmazható a domboldalakon, és az extrém lejtők is jól 

szánthatók vele. 

Fontos pozitívum ennek használatánál a rétegvonal mentén történő „felfele” szántás, ebből 

következően az erodálódott területek is jól visszaállíthatók eredeti állapotukba. 

 

Konstrukció  függesztett kivitel 

Ekeváz   építőszekrény konstrukció 

Ekegerendely elemekből összeépített bővíthető peremes csavarozott 

Ekegerendely keresztmetszete legalább 180x140x10 mm 

Ekefejek száma 4 db 

Ekefejek száma bővíthető 5. ekefejjel 

Ekefejszám bővítés  + 1 db 

Fogásszélesség fokozatmentes hidraulikus 33 – 55 cm 

Ekefejtáv minimum 100 cm 

Gerendelymagasság minimum 86 cm 

Kukorica előhántó 4 db párban 

Vágótárcsapár csipkézett min. 560 mm átm. 

Dupla támkerék állítható 

 

Alapgép kompatibilitás: 2. 

 

 

II.15.)  Szántóföldi magágykészítő kombinátor 

Erősített zártszerelvény gépváz szállításhoz felcsukható oldalszárnyakkal, boronalevelek 

tartókerete rugóacél paralelogrammavezérlésű függesztéssel, 4-5 sorban elhelyezett 

kopásálló rugóacél fogakkal. Mellső rugózott rögtör aprítóhenger, és dupla hátsó 

rögtörőhenger hullámos laposacél pálcákkal golyóscsapágyzással. 

A növénytermesztésben fontos szerepe van ennek a munkaeszköznek, mégpedig abban, 

hogy a megszántott területeken a vetés előtti magágyat elkészíthessük. A 

magágyelőkészítő nélkül nem lehet vetni és termelni 
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Konstrukció  függesztett kivitel 

Munkaszélesség 5,6 m 

Boronalevelek száma 4 db 

Munkamélység állítása fokozatokban paralel, párhuzamos állítás 

Fogak száma  64 db 

Fogsorok száma 4 db 

Fogak mérete legalább 32x10x295 mm 

Fogtáv 90 mm 

Mellső henger rugózott átm. 320 mm 

Hátsó henger kétsoros hullámos laposacél átm. 320 / 350 mm 

Hengercsapágyazás erősített golyós zárt. 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4. 

 

 

II.16.) Szántóföldi talajművelő tárcsa 

Dupla fő vázkeret futómű 1 db kettősm. Munkehengerrel szerelt, mélységhatárolás 

ráépített kurzorral, paralelogrammavezetésű emelőszerkezet vonórúddal összekapcsolva, 

szintezés hidraulikus szabályzással tárcsatagok művelési szögének állítása 10-24-fokban 

kettősműködésű hidraulikus munkahengerrel, fokozatskálával ellátott jelzőskálával 

szerelve. 1 hidr. henger biztosítja a 4 tárcsatag szinkronizált szögállítását mind a munka, 

mind a szállítási pozícióban. 

A különböző termények takarmányok betakarítását követően a talajt mielőbb le kell 

zárnunk, a vízveszteségek megakadályozása, valamint a gyommagvak mielőbbi kikelése 

érdekében. A feladat elvégzésére, a tárcsa alkalmazható. A programban ajánlott ezen 

munkaeszköz, speciális kialakítása eredményeként, mint az alacsony szállítási magasság, 

keskeny szállítási szélesség, fokozatmentes hidraulikus mélység és munkaszög állítási 

lehetőségei teszik alkalmassá a szűk esetenként lombos fákkal szegélyezett alacsony 

lombborítású utakon való problémamentes közlekedést. 

 

Konstrukció  vontatott kivitel hidraulikus 

Munkaszélesség 4,5 m 

Tárcsalapok száma 40 db 

Tárcsalap átmérő 660 mm 

Tárcsalap vastagsága min. 6 mm 

Tárcsalapok élezése A homorú oldalon – önélező kivitel 

Tárcsalap osztástávolsága min. 23 cm 

Főváz zártszelvény dupla szerkezet 

Tárcsatagok csapágyazása dupla kúpgörgős, hármas tömítéssel 

Művelési szög állítása legalább  10-24 fokban fokozatmentes 

Tárcsatagok (4db) szinkronizált művelési szög 

állítása 

hidraulikus 

Szállítási szélesség max. 2,5m korlátozott szélesség 

Az első és hátsó tárcsatagok között asszinkron 

munkaszög állítása mechanikus 

+/- 2 fok  

Tárcsatagok  

Szállítási pozíció tárcsatagok a főváz alatti 

rögzítéssel 

Korlátozott magasság 

Vonóhorog forgatható vonószemmel hátul 

Munkamélység állítás hidraulikus fokozatmentes kurzorskálával 

Transzportkerekek gumizása 400/60x15,3 14PR, 
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Alapgép kompatibilitás: 1., 2. 

 

 

II.17.)  Szántóföldi henger 

Kompakt 3-részes teljesen hidraulikus henger, Cambridge hengerekkel szerelt. Henger 

elemek közötti talajnyomás kiegyenlítőn konstrukció. Crossboard simító hidraulikus 

állítással. 

A szántókon alkalmazható, szántott tárcsázott vetett területek visszatömörítése a fő 

feladata. Ezzel a céllal került beállításra a fejlesztési programba. A henger teljesen 

hidraulikus kivitelű könnyen kezelhető traktorkabinból minden funkciója. A nyers 

szántásokon való alkalmazáshoz is megfelelő, mert rendelkezik, az un. CROSSBOARD 

simítóval. 

 

Konstrukció  vontatott kivitel hidraulikus 

Munkaszélesség 6,3 m 

Crossboard simító hidraulikus kivitel laposacél elemekkel 

Felszínkövetés talajnyomás kiegyenlítés hidraulikus membrános nyomástárolóval 

Henger CAMBRIDGE típus, átmérő legalább 53 cm 

Hengerek száma 3 db 

Hengerek közötti átfedés legalább 10 cm 

Gumizás 10,0/75x15,3 

Önsúly legalább 3100 kg 

Szállítási – munkahelyzet állítás Teljesen hidraulikus 

Szállítási szélesség max. 2,5 m 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 3., 4. 

 

 

II.18.)  Vákuumos tartálykocsi, egytengelyes 

Horgonyozott acél alapkivitel, világítás 5 m-es szívótömlő átm. 150 mm tárolóhellyel a 

tartály mindkét oldalán, ütközőlapos szórófej hátul szórásvédelemmel, nyomásmérő 

manométer, 2 túlnyomásszelep, tartály szintjelző átlátszó cső elől, vonórúd támasztóláb, 

hátsó tolózár hidr. működtetéssel, 2db átm.150mm-es vak csőcsonk elől lent és baloldalt 

hátul. Szívócsatlakozó csonk átm.150mm elől balra MESSING tolózárral és 

gyorskapcsolóval (Perrot System), legmélyebbre helyezett búvónyílással. Előkészítés 

később beépített csőfüggöny trágyalészóró konzolhoz. 

A tartálykocsi alapvető feladata az ivóvíz kiszállítás a legelőkre, a legelőn lévő állatok 

számára. A kocsi rendelkezik önfelszívó berendezéssel, ami lehetővé teszi a vízvételezést 

szinte minden feltétel mellett. 

 

Konstrukció  horganyzott acélkonstrukció 

Tartály kapacitás 6000 lit 

Tartály kivitel tűzihorganyzott 

Tartály átmérő 1400 mm 

Tartály hossza max. 3600 mm 

Tartály falvastagsága legalább 5 mm 

Tartály búvónyílás legalább 800 mm 

Alváz kivitel tűzihorganyzott 

Vákuumszivattyú teljesítmény min. 7800 lit/p 

Szívótömlő hossz 6m átm. 150mm 

Vonórúd  Felső bekötéssel 

Vonórúd vonószem átm. 40 mm 
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Kardántengely egyoldalon széles nyílásszögű 

Fékrendszer ráfutófék tolatóautomatikával 

Sárvédő Két oldalon 

Aláfutás védelem 40 km/ó-ig 

Vak csőcsonk elől lent átm. 150mm 

Vak csőcsonk hátul baloldalt átm. 150mm 

Szívócsonk elől balra átm. 150mm 

Szívócsonk tolózár gyorskapcsolóval MESSING rendszer 

Szórófej ütközőlapos 

Tengely Egytengelyes kivitel 

Gumizás 550/60-22,5 16 PR 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4. 

 

 

II.19.)  Szervestrágyaszóró, egytengelyes 

Egytengelyes szervestrágyaszóró horizontális elrendezésű két szóróhengerrel, hidraulikus 

vezérléssel a traktortól, 2-vez. légfékberendezés, szórásvédelemmel, széles nyílásszögű 

kardántengely. 

A megfelelően bedepózott szervestrágya ill. istállótrágya kihordására és ezt követő 

egyenletes rétegben történő kiszórására, szolgál. A gép alkalmas vékony rétegben és 

egyenletes „szőnyegben” a trágyát szétteríteni a felületen. Az egyenletes rétegelés 

elengedhetetlenül fontos, hogy az ezt követő műveletek, pl. szántás, ill. a szántással 

történő szervestrágya talajba történő beforgatása a technológiai előírásoknak megfelelően 

megtörténhessen. 

 

Konstrukció  Egytengelyes két vízszintes 

szóróhengerrel 

Megengedett össztömeg 8200 kg 

Rakodási térfogat min. 4 m3 

Szórómű horizontális 

Szóróhengerek száma 2 db 

Szóróhengerek elrendezése horizontális 

Oldalfalmagasság 600 mm 

Szórásszélesség max. 3 m 

Szórásvédelem védőrács elől 

Kardántengely szélesnyílásszögű 

Vonórúd merev, vonószem   átm. 40mm 

Közúti világítás helyzetjelzőkkel oldalt 

Vonórúdtámasztás támkerékkel 

Fékberendezés 2-vezetékes légfék 

Rögzítőfék mechanikus 

Közúti sebesség max. 25 Km/ó 

Gumizás 500/50-17 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2. 

 

 

II.20.)  Bálaszállító pótkocsi, kéttengelyes 

Kéttengelyes körbállaszállító pótkocsi elől és hátul felcsukható platóhosszabbítással 2-vez. 

légfékberendezés, világítás aláfutásvédelem. 

A réteken, gyepeken elkészített körbálák mielőbbi összegyűjtését és elhordását a 
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szérűskertekbe szolgája ez a bálaszállító pótkocsi. Fontos a biztonságos borulásmentes 

bálaszállítás, melyet ez a kocsi kifogástalanul biztosít, alacsony építésének köszönhetően. 

 

Konstrukció  kéttengelyes alacsonyplatós kivitel 

Össztömeg 10000 kg 

Rakodási térfogat min. 17 m3 

Rakodási hossz legalább 7250 mm 

Rakodási szélesség min. 2430 mm 

Támasztó rácskeret magassága elől és hátul min. 1680 mm fel-le csukható 

Plató lemezvastagsága min. 3 mm 

Rugózás parabolikus laprugózás 

Fékberendezés 2-vezetékes légfék 

Rögzítőfék mechanikus 

Aláfutásvédelem oldalsó 

Vonórúd merev, vonószem   átm. 40mm 

Közúti világítás helyzetjelzőkkel oldalt 

Közúti sebesség max. 40 Km/ó 

Gumizás 400/60-15,5 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2. 

 

 

II.21.)  Három oldalra billenős pótkocsi, kéttengelyes 

Acélprofil alvázkonstrukció, oldalfalak nyitása zárása központi reteszeléssel, három oldalra 

billenő plató, vonórúd fix vonószemmel, 2-vez. Légfékberendezés, hátsó csatlakozók, hátsó 

sárvédők, fellépő létra, kitámasztó ék.  

A billenőplatós pótkocsi az összes általános szállítási feladat ellátását szolgálja, mind 

például raklap áruk, zsákos anyagok, vetőmag műtrágya stb. kiszállítását akár a 

vetőgépekhez akár a permetezőgépekhez, vagy műtrágyaszórókhoz. 

 

Konstrukció  kéttengelyes 3- oldalra billenős 

Össztömeg 8100 kg 

Rakodási térfogat min. 8,2 m3 

Oldalfal magasság 500+500 cm 

Plató hossz belül legalább 4010 mm 

Plató szélesség belül legalább 2010/2060 mm kúpos 

Plató lemezvastagsága min. 4 mm 

Billentőmű hidraulikus 3-oldalra billentő 

Billentési szögek hátul/oldalt 42 / 46 fok 

Billentés biztosítása Automatikus kiiktató szerk. 

Mag kifolyó nyílás tolózárral hátul 

Rugózás parabolikus laprugózás 

Vonórúd merev, vonószem   átm. 40mm 

Fékberendezés 2-vezetékes légfék 

Rögzítőfék mechanikus 

Sárvédő 2 db hátul  

Második pótkocsi csatlakozók hátul 

Közúti sebesség max. 40 Km/ó 

Gumizás 11,5/80-15,3 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 3., 4. 
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II.22.)  Fixkamrás körbálázó 

Egy oldalon szélesnyílásszögű kardántengely bütykös kuplunggal és szabadonfutóval. 

Kétoldali teljesítmény elosztó (50 + 50%) hajtóművel, magasság állítható vonórúd fix 

vonószemmel, csavarorsós támasztólábbal, hálós kötözés, rendfelszedő nem vezérelt 

konstrukció 2 db önbeálló utánfutó támkerékkel és hengeres rendleszorítóval, hidraulikus 

kiemeléssel, tehermentesítő rugóval, szállítórotor GYŰRŰS típus, automatikus lánckenés, 

világítás. 

A bálázógép feladata a rendre rakott termények felbálázása, a szállításhoz és a későbbi 

raktározáshoz. A bálázógéppel elkészített széna és szalmabálák, kerülnek beszállításra a 

szérűskertekbe. A bálázógép alkalmas mind széna, mind szalma bálázására, ezek az 

egyszerűbb feladatok melyek a géppel elvégezhetők. A legnehezebb feladat a 

szenázstakarmány készítés, mely magas nedvességtartalmú termény felszedését, 

szeletelését, és nagyon nagynyomású összetömörítését jelenti. Ez a gép ma szinte 

egyetlen erre alkalmas professzionális termék a piacon. Bálatömörség, amit ezzel a géppel 

előállíthatunk, az EU mérési protokollok alapján is a legnagyobb. Ez a technika a garanciája 

a minőségi takarmány-előállításnak. 

 

Konstrukció  Fixkamrás hengeres tömörítés 

Gép vezérlése fedélzeti kezelőszervről 

Erősített tömörítő hengercsap átm. legalább 40mm nem hajtott oldal 

Erősített tömörítő hengercsap átm. legalább 35mm mm hajtott oldal 

Bálaátmérő 125 cm 

Bálaszélesség 123 cm 

Bála térfogat legalább 1,5 m3 

Bála lerakás aut. bálakidobó 

Kötözőrendszer hálós 

Háló szélesség 1,3m 

Hálóhenger cserélő berendezés alapkivitel 

Rendfelszedő kiemelés hidraulikus 

Rendfelszedő szélessége 2,25 m 

Rendfelszedő támkerék utánfutó önbeálló kivitel 2 db 

Rendfelszedő fogsorok száma 5 db nem vezérelt 

Tömörítőhengerek száma legalább 18 db 

Szállítócsatorna hátul hidraulikusan nyitható 

Szállítócsatorna elől táguló flexibilis 

Szállítórotor konstrukció gyűrűs rotor 

Szeletelőkések száma 13 db 

Szeletelőkések biztosítása automatikus membrántárolós hidraulikus 

Meghajtóláncok kenése automatikus 

Hengercsapágyak kenése kétoldalon automatikus 

Kardántengely bütykös kuplunggal min. nyomaték 1950 Nm  

Hajtásrendszer létoldalra ellentétes forgásiránnyal 50 + 50% erőelosztással 

Fékberendezés 2-vezetékes légfék 

Közúti világítás  

Gumizás 19.0/45-17 Flottaion 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4. 
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II.23.)  Kalapácsos venyige és szárzúzó hidraulikus oldalkitolással 

Vízszintes tengelyű függesztett szárzúzó maximum 60 mm vastag fás növények zúzására. 

 

Munkaszélesség Mm Legalább 2000 

Teljes szélesség Mm Legalább 2200 

Kalapácsok száma Db Min. 22 

Súly  Kg Min. 480 

Teljesítmény igény  LE Legalább 70 

Maximális kinyúlás a traktor közepétől Mm 1450 

Alapfelszereltség: Beépített szabadonfutós hajtómű, kézi oldalállítás, I -II. kat. 3 pont 

függesztés (front vagy hátsó, átszerelhető), kardántengely, kettős fix, fogazott állókés, 

kitolás oldalra hidraulikusan 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4. 

 

 

II.24.)  Gödörfúró adapter, irányváltóval 

Kuplungos kardántengellyel. Irányváltási lehetőség, 3 pont csatlakozás.  

 

Gödörátmérő Mm Max. 800 

Gödörmélység  Mm Max. 1300 

Teljesítmény LE Max. 90 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4. 

 

 

II.25.) Fűkasza adapter szársértővel, felső hajtással 

 

Munkaszélesség Mm Min. 2200 

Tömeg Kg Min. 570 

Dobok száma Db Min. 4. 

Teljesítmény LE Min. 45. 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4. 

 

 

II.26.) Függesztett (egyrotoros, nyolckaros) rendsodró adapter 

Rendsodró 2400 mm munkaszélesség, - bolygókerék előre, magasságállítással, - szállítási 

helyzetbe állítás hidraulikusan. 

 

Tömeg kg Min. 250. 

Rendsodró kar Db Min. 8. 

Munkaszélesség mm Min. 2400 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4. 

 

 

II.27.)  Hótolólap adapter, rugós védelemmel 

3 pont felfüggesztésre kapcsolható, rugós védelem a terepakadályok kikerülésére, 

cserélhető gumiéllel. 
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Tömeg kg 270 

Munkaszélesség Mm Min. 2250 

 

Alapgép kompatibilitás: 1., 2., 4. 

 

 

A gépsor összeállításánál kiemelkedő szempont a széles körű alkalmazhatóság, a teljes 

ágazati vertikumban történő kihasználhatóság, az év teljes időszakában a folyamatos 

munkavégzés biztosítása, az egymásra épülő technológiák időveszteség nélküli, 

megbízható minőségben történő alkalmazása. 

A természetvédelmi területkezelés speciális feladatok ellátását teszi szükségessé, 

melyekhez az eszközrendszer pontos hozzáigazítása szükséges. Ezért kiemelkedő 

fontosságú, hogy a rendelkezésre álló gépek és berendezések – illetve azok adapterei – 

egymáshoz kapcsolódva, esetenként egymást helyettesítve, kiegészítve is használhatók 

legyenek. A kompatibilitási elvárásokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 Önjáró 

Multi-

Track 

alapgép 

 

Önjáró 

eszközhordozó 

alapgép 

 

Teleszkópos 

rakodógép 

 

Önjáró 

speciális 

alapgép 

 

Fóliázott körbála felszedő és 

rakodó adapter   

x    

Fűkasza adapter x x  x 

Rétkasza adapter x x  x 

Szártépő adapter x x  x 

Takarmányterítő és szellőztető 

adapter 

x x  x 

Rendképző adapter x x  x 

Körbála fóliázó adapter x x  x 

Rugósfogas gyepápoló adapter x x   

Rétkezelő rotációs egyengető 

simító adapter 

x x   

Trágyadepó egyengetőlap x x   

Útkarbantartó tolólap x x   

Oldalazó mulcholó adapter x x  x 

Tájkarbantartó terület 

rekultiváló adapter 

 x   

Váltvaforgató eke  x   

Szántóföldi magágykészítő 

kombinátor 

x x  x 

Szántóföldi talajművelő tárcsa x x   

Szántóföldi henger x x x x 

Vákuumos tartálykocsi, 

egytengelyes 

x x  x 

Szervestrágyaszóró, 

egytengelyes 

x x   

Bálaszállító pótkocsi, 

kéttengelyes 

x x   

Három oldalra billenős 

pótkocsi, kéttengelyes 

x x x x 

Fixkamrás körbálázó x x  x 
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Kalapácsos venyige és szárzúzó 

hidraulikus oldalkitolással 

x x  x 

Gödörfúró adapter, 

irányváltóval 

x x  x 

Fűkasza adapter szársértővel, 

felső hajtással 

x x  x 

Függesztett (egyrotoros, 

nyolckaros) rendsodró adapter 

x x  x 

Hótolólap adapter, rugós 

védelemmel 

x x  x 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét az Aggteleki Nemzeti Park területi 

adottságaira, a műveléssel érintett területek – esetenként extrém – terepviszonyára. 
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IV. fejezet 

IRATMINTÁK 

 

1. sz. melléklet: Fedlap 

2. sz. melléklet: Felolvasólap 

3. sz. melléklet: Ártáblázat 

4. sz. melléklet: Teljességi nyilatkozat (Kbt. 60. § (3) bek.) 

5. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kkvt. szerinti minősítésről (Kbt. 

60. § (5) bek.) 

6. sz. melléklet: Kbt. 40. § (1) bekezdés a-b) pont szerinti nyilatkozat 

7. sz. melléklet: Kbt. 55. § (5) bekezdés első fordulata, és a Kbt. 55. § (6) 

bek. szerinti nyilatkozat 

8. sz. melléklet: Nyilatkozat erőforrás rendelkezésre állásáról (Kbt. 55. § (5) 

bek. második fordulat) 

9. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokról 

10. sz. melléklet: Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat 

11. sz. melléklet: Kbt. 56. § (2) bek. szerinti nyilatkozat 

12. sz. melléklet. Nyilatkozat nettó árbevételről 

13. sz. melléklet: Referenciáról szóló nyilatkozat 

14. sz. melléklet: Szakemberek ismertetéséről szóló nyilatkozat 

15. sz. melléklet: Önéletrajz-minta és rendelkezésre állási nyilatkozatminta 

16. sz. melléklet: Kbt. 126. § (5) bek. szerinti nyilatkozat biztosítékok 

rendelkezésre bocsátásáról 

17. sz. melléklet: Dokumentáció letöltéséről szóló nyilatkozat 
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1. sz. melléklet 

FEDLAP 

 

 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított 

 „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a 

védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt 

keretében”  

elnevezésű eljárásban 

 

 

 

AJÁNLAT 

 

 

KÉSZÍTETTE: ……………………………………. (NÉV) 

……………………………………….. (SZÉKHELY) 

 

 

 

 

 

Eredeti / Másolat1 

                                                           
1 a megfelelőt kérjük aláhúzni 
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2. sz. melléklet 

 
FELOLVASÓLAP 

 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított 

 „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a 

védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt 

keretében”  

elnevezésű eljárásban 

 

 

 

1.  Az ajánlattevő adatai: 

 

Ajánlattevő neve:   

Ajánlattevő 

székhelye: 

 

Telefonszáma:  

Telefax száma:  

E-mail címe:  

Kapcsolattartó neve:  

 

 

2.  Elbírálási részszempontok szerinti ajánlati elemek:  

 

 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft):   

Jótállás időtartama (hónap):  

 

 

 

 

Kelt:……………….., 2013. …………………….  

 

 
                 _____________________ 

            Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 
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3. sz. melléklet 

ÁRTÁBLÁZAT 

 

 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított 

 „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a 

védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt 

keretében”  

elnevezésű eljárásban 

 

 

 

Megnevezés 
Típus 

megjelölése 
Mennyiség 

Nettó egységár 

(Ft/db) 
Nettó összár (Ft) 

Multi-Track önjáró 

gyepápoló-

karbantartó alapgép 

 1 db   

Univerzális önjáró 

környezetfenntartó-

karbantartó 

eszközhordozó 

alapgép 

 1 db   

Teleszkópos 

rakodógép 

 1 db   

Multifunkcionális 

rézsűn járó ápoló-

karbantartó, önjáró 

eszközhordozó 

alapgép 

 1 db   

Fóliázott körbála 

felszedő és rakodó 

adapter 

 1 db   

Fűkasza adapter  2 db   

Rétkasza adapter  1 db   

Szártépő adapter  1 db   

Takarmányterítő és 

szellőztető adapter 

 1 db   

Rendképző adapter  1 db   

Körbála fóliázó 

adapter 

 1 db   

Rugósfogas 

gyepápoló adapter 

 1 db   

Rétkezelő rotációs 

egyengető simító 

adapter 

 1 db   
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Trágyadepó 

egyengetőlap 

 1 db   

Útkarbantartó tolólap  1 db   

Oldalazó mulcholó 

adapter 

 1 db   

Tájkarbantartó 

terület rekultiváló 

adapter 

 1 db   

Váltvaforgató eke  1 db   

Szántóföldi 

magágykészítő 

kombinátor 

 1 db   

Szántóföldi 

talajművelő tárcsa 

 1 db   

Szántóföldi henger  1 db   

Vákuumos 

tartálykocsi, 

egytengelyes 

 1 db   

Szervestrágyaszóró, 

egytengelyes 

 1 db   

Bálaszállító pótkocsi, 

kéttengelyes 

 1 db   

Három oldalra 

billenős pótkocsi, 

kéttengelyes 

 1 db   

Fixkamrás körbálázó  1 db   

Kalapácsos venyige 

és szárzúzó 

hidraulikus 

oldalkitolással 

 1 db   

Gödörfúró adapter, 

irányváltóval 

 1 db   

Fűkasza adapter 

szársértővel, felső 

hajtással 

 1 db   

Függesztett 

(egyrotoros, 

nyolckaros) 

rendsodró adapter 

 1 db   

Hótolólap adapter, 

rugós védelemmel 

 1 db   

Összesen:  
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4. sz. melléklet 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT  

(Kbt. 60. § (3) bek.) 

 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított 

 „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a 

védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt 

keretében”  

elnevezésű eljárásban 

 

 

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

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a fentiekben hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeit 

megvizsgáltuk, azok elfogadását ezennel visszaigazoljuk, az ajánlati felhívás és 

dokumentáció feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok 

szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített áron. 

 
Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az 

ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett 

egyéb dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és 

teljesítésére. 

 
Az ajánlati kötöttségünk időtartama alatt ajánlatunk bármikor elfogadható. 

 

 

Kelt:……………….., 2013. …………………….  

 

 

 
                 _____________________ 

                  Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 
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5. sz. melléklet 

A Kkvt. SZERINTI MINŐSÍTÉSRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT 

(Kbt. 60. § (5) bek.) 
 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított 

 „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a 

védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt 

keretében”  

elnevezésű eljárásban2 

 

 

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

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő 

képviselője kijelentem, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény  értelmében 

mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak3 

minősül.  

 

 

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

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő 

képviselője kijelentem, hogy Ajánlattevő nem tartozik a  kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 

hatálya alá. 

 

 

Kelt:……………….., 2013. …………………….  

 
                 _____________________ 

                     Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 

 

 

                                                           
2
 Ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész 

törlendő. 
3 A megfelelő válasz aláhúzandó! 
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6. sz. melléklet 

NYILATKOZAT  

(Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint) 4 

 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított 

 „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a 

védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt 

keretében”  

elnevezésű eljárás 

 

 

 

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

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő 

képviselője 

 

n y i l a t k o z o m 

 

hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés alábbi 

részének (részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozókat:5 

 

 

 

 

 

 

aa) Ajánlattevő az alábbi, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t kívánja bevonni a teljesítésbe az alábbi arányban:6 

 

 

A közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozó megnevezése és 

székhelye (lakóhelye) 

A 10% feletti 

alvállalkozó 

általi 

közreműködés 

%-os aránya a 

beszerzés 

tárgyának ÁFA 

nélkül számított 

ellenértékéhez 

viszonyítva: 

 

 

A közreműködéssel 

érintett rész (ld. a. 

pont) megjelölése 

  
 

  
 

 

 

                                                           
4 Ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész 

törlendő. 
5 A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők 
6
 A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők 
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ab) Kijelentem, hogy ajánlattevő a fenti részek teljesítéséhez a közbeszerzés 

értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe 

venni. 

 

 

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

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő 

képviselője 

 

n y i l a t k o z o m 

 

hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben nem vesz igénybe 

alvállalkozót. 

 

 

Kelt:……………….., 2013. …………………….  

 

                 _____________________ 

               Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 



48 

 

7. sz. melléklet 

NYILATKOZAT  

(Kbt. 55. § (5)-(6) bek.) 7 

 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított 

 „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a 

védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt 

keretében”  

elnevezésű eljárásban 

 

 

 

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

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő 

képviselője 

 
n y i l a t k o z o m 

 

hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében 

más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik az alábbiak szerint:8 

 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve: …………………………… 

 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet címe: …………………………… 

 
Az ajánlati felhívás alábbi pontjaiban hivatkozott alkalmassági minimumkövetelmények 

igazolása érdekében támaszkodik Ajánlattevő a fent megnevezett kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezetre9: 

III.2.2. 

P/1. 

III.2.2. 

P/2. 

III.2.3. 

M/1. 

III.2.3. 

M/2. 

III.2.3. 

M/3. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész 

törlendő. 
8 A felsorolás szükség szerint bővíthető, illetve ismételhető 
9 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 
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Ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bek10 szerint kijelenti, hogy más szervezet kapacitására az 

alábbi módon támaszkodik: 

 

 

 

 

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

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő 

képviselője  

 

n y i l a t k o z o m 

 

hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében 

más szervezet (személy) kapacitásaira nem támaszkodik. 

 

Kelt:……………….., 2013.…………………….  

 
                 _____________________ 

               Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 

 

                                                           
10

 Kbt. 55. § (6) Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben 

támaszkodhat: 

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a 

szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak 

tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére 

vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, 

amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 

tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 

c) a  gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az  a)  pontban foglaltaktól eltérően, az  

alkalmassági követelmények nem a  teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak – 

akkor is, ha az  ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az  alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e  más szervezet a  Ptk. 274.  §  (1)  bekezdésében 

foglaltak szerint kezességet vállal az  ajánlatkérőt az  ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 
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8. sz. melléklet 

ERŐFORRÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT  

(Kbt. 55 § (5) bek.) 
 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított 

 „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a 

védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt 

keretében”  

elnevezésű eljárásban 

 
 

 

 

 

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

………………………………………………….. (kapacitás rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, 

székhelye) a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviselője11  

 

n y i l a t k o z o m 

 

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt.12 

Az ajánlati felhívás alábbi pontjaiban hivatkozott alkalmassági minimumkövetelmények 

igazolása érdekében biztosítunk erőforrást ajánlattevőnek13: 

III.2.2. 

P/1. 

III.2.2. 

P/2. 

III.2.3. 

M/1. 

III.2.3. 

M/2. 

III.2.3. 

M/3. 

 

 

 

Kelt:……………….., 2013. …………………….  

 
 

                 _____________________      

            Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (cégszerű) aláírása 
 
 

 

 

                                                           
11 Valamennyi kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet által külön-külön becsatolandó 
12 Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási 

módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.  
13 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 
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9. sz. melléklet 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 

(Kbt. 58. § (3) bek. szerinti nyilatkozattal együtt) 

 

A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontjára vonatkozó nyilatkozatot közjegyző, 

vagy gazdasági illetve szakmai kamara által hitelesítve kell benyújtani! 

 

 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított 

 „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a 

védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt 

keretében”  

elnevezésű eljárásban 

 

 

 
1.)14 Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. 

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a fentiekben hivatkozott közbeszerzési 

eljárásban kijelentem, hogy Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1) -

(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok. 

 

Kbt. 56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, 

és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 

vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, 

vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 

alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 

büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) 

pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 

ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 

alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 

ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást 

kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 

szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 

megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

                                                           
14

 Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § e) pontjának megfelelően a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés f) és i) pontjában foglalt kizáró okokra vonatkozóan közjegyző (vagy gazdasági, illetve szakmai 

kamara) által hitelesített nyilatkozatot kell csatolnia. A Kbt. 56. § (1) bek. további pontjaira vonatkozóan nem 

szükséges ajánlattevői nyilatkozatot csatolni. 
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g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja 

szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével 

ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával 

összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak 

felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy 

az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést 

követett el, vagy 

gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély 

megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 

évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén 

bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 

kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény 

bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 

kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai 

közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy 

személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 

bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 

szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából 

fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági 

határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen 

határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy 

az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 

adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát 

veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 

van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége 

szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-

visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az 

adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek 

nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe 

útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható 

jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági 

szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az 

ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja 

szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 
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2.) Kijelentem továbbá, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe 

olyan alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezetet, amely a Kbt. 56. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá esik. 

 

 

Kelt:……………….., 2013. …………………….  

 

                 _____________________ 

               Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 



54 

 

10. sz. melléklet 

Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) alpontjáról15  
 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított 

 „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a 

védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt 

keretében”  

elnevezésű eljárásban 

 

 

 

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

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő 

képviselője 

  

n y i l a t k o z o m 

 

hogy Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

 

 

 
b)16 Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. 

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő 

képviselője 

  

n y i l a t k o z o m 

 

hogy Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem 

jegyeznek. 

 

ba) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. 

§ r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos(ok)17 adatai a következők18: 

                                                           
15 Ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész 

törlendő. 
16

 A b) pont kitöltése esetén kötelező vagy a ba), vagy a bb) pont kitöltése (a nem kívánt rész törlendő). 
17

 Tényleges tulajdonos (Pénzmosásról szóló tv. 3.§ r) pont): 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati 

jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal 

egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó 

befolyással rendelkezik (Ptk. 685/B. § (2) bek: a befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, 

ha annak tagja, illetve részvényese és 

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy 
b) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven 

százalékával. 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
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Név: Állandó lakóhely: 

  

  

 

bb) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. 

§ r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos nincsen. 

 

 

 

Kelt:……………….., 2013. …………………….  

 
                 _____________________ 

                     Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 

 

                                                                                                                                                                                     
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket 

már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, 

vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 

huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár; 
18 A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők 
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11. sz. melléklet 

Nyilatkozat  

(Kbt. 56. § (2) bek).19  
 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított 

 „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a 

védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt 

keretében”  

elnevezésű eljárásban 

 
 

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

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő 

képviselője a Kbt. 56. § (2) bekezdése vonatkozásában 

n y i l a t k o z o m 

 
hogy nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 

25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. 

 

 

 

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

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő 

képviselője a Kbt. 56. § (2) bekezdése vonatkozásában 

n y i l a t k o z o m 

 
hogy az alábbi jogi személy(ek)/jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet(ek) rendelkezik az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több 

mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal20:  

 

Név: Székhely: 

  

  

 

 

 

                                                           
19 Ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész 

törlendő. 
20 A táblázat sorai szükség szerint bővíthetőek. 
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Kijelentem, hogy a fentiekben megnevezett szervezetek vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) 

bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 

 

Kelt:……………….., 2013. …………………….  

 
                 _____________________ 

               Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 
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12. sz. melléklet 
ÁRBEVÉTELRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT  

 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított 

 „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a 

védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt 

keretében”  

elnevezésű eljárásban 

 

 

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

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő 

képviselője a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás III.2.2 

P/1. pontja szerint kijelentem, hogy ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladását 

megelőző három lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevétele az alábbiak szerint 

alakult.  

 

 

Tárgyév megjelölése Teljes nettó árbevétel (nettó Ft) 

  

  

  

Éves átlag  

 

 

 

Kelt:……………….., 2013. …………………….  

 
                 _____________________ 

                   Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 
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13. sz. melléklet 

REFERENCIÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT21 
 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított 

 „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a 

védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt 

keretében”  

elnevezésű eljárásban 

 

 
 

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

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő22 

képviselője a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás III.2.3 

M/1. pontja alapján az alábbi referenciá(ka)t kívánom bemutatni. Kijelentem, hogy az 

alábbi szállítások teljesítése az előírásoknak és a  szerződésnek megfelelően történt.23  

 

Vizsgált referenciák köre: mezőgazdasági gépek és adaptereik szállítása 

 

A szerződés kötő 

másik fél 

megnevezése 

 

 

A szállítás tárgya 

Az 

ellenszolgá-

ltatás 

összege 

(nettó Ft) 

 

A teljesítés 

ideje  

(év, hó, 

nap) 

    

    

    

 

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy az alkalmasságot a következő módokon kell 

igazolni a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. § (1) bekezdése alapján, 

amennyiben a bemutatott referenciákban: 

 

a) a szerződést kötő fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve 

nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy 

aláírt igazolással; 

 

                                                           
21 Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 16.§ (1) bek. a) pontja szerinti esetben 

– azaz amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem 

magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján 

ajánlatkérőnek minősül – az ajánlattevőnek (jelen nyilatkozat helyett) referencia-igazolást kell csatolnia, melyben a fenti 

adatoknak szintén szerepelnie kell.  

Amennyiben a szerződés a szerződést kötő másik fél a 16. § (1) a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, a fenti 

alkalmassági követelmény – ajánlattevő választása szerint – igazolható a szerződést kötő fél által kiadott igazolással, vagy az 

ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával (azaz jelen minta szerinti nyilatkozattal). 
22

 Adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
23 A táblázat sorai szükség szerint bővíthetőek 
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b) a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa 

adott igazolással vagy az ajánlattevő, részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. 

 

 

Kelt:……………….., 2013. …………………….  

 

                 _____________________ 

                   Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 
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 14. sz. melléklet 

SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA 
 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított 

 „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a 

védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt 

keretében”  

elnevezésű eljárásban 

 

 

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

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő24 

képviselője a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás III.2.3 

M/3. pontja alapján a teljesítésbe az alábbi szakembereket kívánom bevonni: 

Név Követelmény25 

Szakemberre 

vonatkozó 

iratok 

oldalszáma az 

ajánlatban 

Szakember és 

az 

ajánlattevő 

között 

fennálló 

jogviszony 

 

1 fő, legalább középfokú 

végzettségű, a 

közbeszerzés tárgya 

szerinti mezőgazdasági 

gépek javítása, szervízelése 

területén a végzettsége 

megszerzését követően 

szerzett legalább 3 éves 

szakmai gyakorlattal 

rendelkező szakember 

  

 

Kelt:……………….., 2013. …………………….  
                 _____________________ 

                   Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 

                                                           
24

 Adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
25

 Egy szakember több fenti alkalmassági követelménynek is megfelelhet. 
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15. sz. melléklet 

ÖNÉLETRAJZ-MINTA ÉS 

RENDELKEZÉSE ÁLLÁSI NYILATKOZAT 

 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított 

 „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a 

védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt 

keretében”  

elnevezésű eljárásban 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 

Személyes adatok  

 

 

Igazolni kívánt 

követelmény 

 

 

Jelenlegi munkahely Időtartam 

(év/hónap/nap) 

Munkahely 

(név és cím) 

  

Korábbi munkahelyek Időtartam 

(év/hónap/nap) 

Munkahely 

(név és cím) 

  

  

  

Iskolai végzettség,  

képesítések 

Időtartam Intézmény Végzettség, 

képzettség 

   

   

Szakmai gyakorlat  

 

 
Nyilatkozom, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomásom van, ehhez 

kifejezetten hozzájárulok, és kész vagyok a teljesítés során történő személyes 

közreműködésre. 

 

Kelt:……………….., 2013. …………………….  

                  
                _____________________ 

                   szakember aláírása 
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16. sz. melléklet 

NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉKOKRÓL 

(Kbt. 126. § (5) bek.) 

 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított 

 „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a 

védett természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt 

keretében”  

elnevezésű eljárásban 

 
 

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

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő 

képviselője nyilatkozom, hogy 

- a szerződéskötéskor a teljes nettó ellenszolgáltatás (szerződés szerinti nettó 

szállítási díj) 5%-ának megfelelő összegű teljesítési biztosíték, 

- a szállítással egyidejűleg a teljes nettó ellenszolgáltatás (szerződés szerinti nettó 

szállítási díj)  5 %-ának megfelelő összegű jótállási biztosíték, 

- kizárólag előleg igénylése esetén: az előlegbekérő okirat benyújtásával 

egyidejűleg az előleg visszafizetési biztosíték  

rendelkezésre bocsátását vállalom. 

 

 

Kelt:……………….., 2013. …………………….  

 
                 _____________________ 

               Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 

 



 

17. sz. melléklet 

NYILATKOZAT DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSÉRŐL 
 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Ajánlatkérő által indított 

 „Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a védett 

természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt keretében”  

elnevezésű eljárásban 

 

 

 

Alulírott ……………………………, a(z) ………………..(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 

képviselője, kijelentem, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációját 

2013. ……………………. napján az ajánlatkérő honlapjáról letöltöttem. 

 

Ajánlattevő kapcsolattartásra alkalmas adatai: 

 

Cégnév: 

Kapcsolattartó: 

Levelezési cím: 

Tel: 

Fax: 

E-mail: 

 

 

 

Kelt:……………….., 2013. …………………….  

 
                 _____________________ 

               Ajánlattevő (cégszerű) aláírása 
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V. fejezet 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3758 

Jósvafő, Tengerszem oldal 1., adószám: 15323857-2-05, képviseli: Veress Balázs igazgató, 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről 

……………………………………………….. (cégjegyzékszám: ……………………., székhely: ………………………., 

adószám: ………………………., statisztikai számjel: ………………………….., képviseli: ………………….., 

nyilvántartja: …………….. mint Cégbíróság, bankszámlaszám: ………………………..), mint Szállító (a 

továbbiakban: Szállító) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett. 

 

1. A szerződéskötés előzménye 

 

1.1) Szerződő Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban Kbt.) Második Része alapján 

„Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére a KEOP-

3.2.0/11-2012-0027 azonosító számú, "Természetvédelmi területkezelés a védett 

természeti értékű gyepek megőrzése érdekében" című projekt keretében” 

elnevezéssel ………… számon nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: Közbeszerzési 

eljárás) folytatott le, amelynek ajánlati felhívását 2013. …….. …-án adta fel. Felek 

megállapítják továbbá, hogy az ajánlati felhívásban és ajánlati dokumentációban rögzített 

feltételeket Szállító ajánlatában elfogadta, illetve a közbeszerzési eljárás nyertese Szállító. 

 

1.2) Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy jelen szerződésben meghatározott eszközök 

beszerzésére a KEOP-3.2.0/11-2012-0027 számú támogatott projekt (a továbbiakban: 

Projekt) keretében kerül sor a megkötött Támogatási Szerződés előírásai szerint. Szállító a 

tájékoztatást tudomásul veszi, és kötelezi magát, hogy feladata teljesítése során a vonatkozó 

hatályos jogszabályoknak és a Támogatási Szerződésben rá vonatkozó kötelezettségeknek 

hiánytalanul eleget tesz. 

 

1.3) A fenti előzmények rögzítését követően Szerződő Felek a közbeszerzési eljárást megindító 

felhívásban és az ajánlati dokumentációban, illetve a nyertes ajánlatban rögzített feltételek 

mellett az alábbi szállítási szerződést kötik. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

 Az „NFÜ”, vagy „Támogató” jelenti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (1077 

Budapest, Wesselényi u. 220-22.); 

 A „KFF” jelenti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti 

Főosztályát; 

 A „KSZ” vagy „Kifizető” jelenti a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ 

Nonprofit Kft-t (1134 Budapest, Váci út 45.) 

 Az NKH jelenti a Nemzeti Közlekedési Hatóságot (1066 Budapest, Teréz krt. 38.); 

 A „Kedvezményezett” jelenti az Állami Autópálya Kezelő Zrt-t, mint Megrendelőt; 

 A „Támogatási Szerződés” jelenti a Környezet és Energia Operatív Program 

keretében „Természetvédelmi területkezelés a védett természeti értékű gyepek 

megőrzése érdekében” elnevezésű, KEOP-3.2.0/11-2012-0027 számon megkötött 

támogatási szerződést. 
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3. A szerződés tárgya, a teljesítés helye és határideje 

3.1) Megrendelő megrendeli Szállítótól az 1. pontban hivatkozott Projekt keretében az 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területkezelésének megvalósításához 

szükséges speciális önjáró gépek és adaptereik (továbbiakban eszközök) leszállítását a 2. 

számú mellékletként csatolt Műszaki Specifikáció szerint. 

3.2) A jelen szerződés keretében leszállítandó eszközök pontos megnevezését és mennyiségét 

az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

3.3) Felek megállapodnak, hogy a teljesítés kötbérterhes határideje a szerződés 

megkötésétől számított 70. naptári nap (amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt 

követő első munkanap a kötbérterhes határidő). 

3.4) Megrendelő előszállítást elfogad. Szállító köteles a szállítás eseményeiről (így például 

előszállítás, kezelők oktatása, átadás-átvétel) – a tervezett időpont előtt legalább három 

munkanappal – írásban értesíteni Megrendelőt. 

 

4. A Felek kötelezettségei 

4.1) Szállító jelen szerződés ideje alatt köteles figyelembe venni és betartani a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseket. 

4.2) Szállító az eszközöket összeszerelt, működőképes, és forgalomban való részvételre 

alkalmasan, vizsgáztatva, rendszámmal ellátva köteles Megrendelőnek átadni. A kezelő és 

karbantartó személyzet részére a szükséges elméleti, gépismereti és a gyakorlati kezelési, és 

működési, valamint a karbantartásra vonatkozóan teljes körű oktatásokat a teljesítés helyén 

az átadás-átvétellel egy időpontban, Szállító képviselője köteles dokumentáltan elvégezni. 

4.3) Szállító köteles írásban a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 

értesíteni, amely a szerződésben rögzített munka elvégzését, illetőleg a szerződés 

szerződésszerű teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. 

4.4) Amennyiben Szállító a 4.3. pontban rögzített értesítési kötelezettségét elmulasztja, az 

abból eredő valamennyi – Megrendelőt ért – kárért felelősséggel tartozik. 

4.5) Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során, valamint az azzal összefüggésben a 

Megrendelő vagy harmadik személy ingatlanában, ingóságaiban, testi épségében, 

egészségében bekövetkezett kárért Szállító tartozik felelősséggel a polgári jog szabályai 

szerint. 

4.6)  Átadás-átvétel 

4.6.1) Az átadás-átvételi eljárás elengedhetetlen feltétele, hogy az előre egyeztettet 

időpontban a Szállító és Megrendelő személyes képviselői jelen legyenek, Szállító 

személyes képviselője a leszállított eszközöket beüzemelje, azok hibamentes 

működését bemutassa, a Megrendelő részéről jelen lévő személyeknek az 

eszközök megfelelő kezeléséről, valamint az általános karbantartásról egy 

oktatást tartson. 

4.6.2) Amennyiben Szállító személyes képviselője az átadás-átvételi eljárást nem tudja 

– az előzőek szerint – megfelelő módon lebonyolítani, Megrendelő semmisnek 

tekinti az átadás-átvételi eljárást, és új átadás-átvételi időpont meghatározására 

szólítja fel Szállítót. 

4.6.3) Szerződő Felek az eszközök és tartozékaik mennyiség szerinti átadás-

átvételét szállítólevélen, minőség szerinti átadás-átvételét mindkét fél 

által aláírt jegyzőkönyvvel igazolják. A műszaki átadás-átvétel során 

Megrendelő ellenőrzi a műszaki specifikációban előírt, valamint az Ajánlatban 
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szereplő eszközök, tartozékok, felszerelések meglétét, hiánytalanságát, az előírt 

feltételeknek való megfelelőségét, valamint azok megfelelő működőképességét. 

A mennyiségi és a minőségi átadás-átvétel a Felek egyeztetése alapján eltérő 

időpontban is megtartható. 

4.6.4) A mennyiségi és a minőségi átadás-átvételről a Felek a jelen szerződés 1. sz. 

mellékletében rögzített adatok és feltételek ellenőrzése után átadás-átvételi 

jegyzőkönyvet készítenek. Itt kell rögzíteni a hiányokat, hibákat és az azok 

javítására adott határidőt, illetve egyéb feltételt. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv 

aláírására a jelen szerződésben megjelölt Megrendelő kapcsolattartója, vagy az 

általa megbízott személy jogosult. 

4.6.5) Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során Megrendelő a nem szerződésszerű 

teljesítést állapítja meg (pl. hibás eszköz került leszállításra), úgy az átadás-

átvételt követően megfelelő határidő tűzésével, a hiba, illetve hiányok közlésével 

Szállítót a szerződésszerű teljesítésre szólítja fel. 

4.6.6) Amennyiben Megrendelő a szerződésszerű teljesítést állapítja meg, úgy az 

átadás-átvételt követően a 6.3. pont szerint igazolja a szerződésszerű teljesítést. 

4.6.7) A jelen szerződésnek meg nem felelő teljesítés esetleges elfogadása nem jelent 

– Megrendelő részéről - lemondást a szerződésszegésből eredő igények 

érvényesítéséről. 

4.7) Az eszközök átadásával egyidejűleg Szállító az alábbi dokumentumokat is köteles 

Megrendelőnek átadni: 

- hatósági okmányok (forgalmi engedély, környezetvédelmi igazoló dokumentum, 

rendszám,…), 

- a gyártó által kiadott magyar nyelvű műszaki dokumentációt, mely tartalmazza a 

kezelési és karbantartási utasítást, valamint az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet hatálya 

alá tartozó veszélyes berendezések esetében a munkavédelmi megfelelőségi tanúsítást, 

- a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított típusbizonyítványt, vagy összeépítési 

engedélyt, 

- elektromos, és egyéb kapcsolási vázlatokat; 

- főbb alkatrészek listáját, 

- szervizkönyv, 

- a géppel együtt a hozzájuk tartozó eszközök, szerelékek dokumentációit, minősítő 

okiratait, 

- munkavédelmi megfelelőséget igazoló okiratokat, és 

- minden egyéb olyan dokumentációt, amely az eszköz üzembe helyezéséhez, illetve 

rendeltetésszerű használatához szükséges. 

 

5. Ellenszolgáltatás  

 

5.1) Megrendelő kötelezi magát, hogy a 3. pontban meghatározott eszközök leszállításáért 

megfizet a Szállító részére mindösszesen nettó ……………… + …………. Ft Áfa szállítási díjat. 

Az egyes eszközökre eső szállítási díja a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Felek rögzítik, hogy az áfa összege – az áfával terhelt tételek esetén - a hatályos jogszabályi 

rendelkezések alapján kerül megállapításra. 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen pontban megjelölt díj a szerződésben rögzített 

valamennyi szállítói kötelezettség ellenértékét és költségét teljes körűen tartalmazza, Szállító 

további díjra vagy költségtérítésre semmilyen jogcímen, az ajánlattételkor, illetve a szerződés 

megkötésekor fennálló körülmények esetleges megváltozása esetén sem tarthat igényt. 

Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy jelen pontban meghatározott szállítási díjon a szerződés 

hatálya alatt Szállító akkor sem jogosult változtatni, ha esetlegesen járulékos költségei 

változnának.  
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5.2) Szállító a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás birtokában jogosult számlájának 

benyújtására jelen szerződés 6. pontjában foglalt rendelkezések szerint.  

 

5.3) Szállító tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számlának a mindenkor hatályos 

jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie, illetve 

tartalmaznia kell az alábbiakat:  

- a projekt KEOP azonosító szám; 

- Szállító adatai (név, cím, bankszámlaszám, adószám, közösségi adószám); 

- a projekt megnevezése, száma; 

- a számla kibocsátásának kelte; 

- a fizetés módja, határideje; 

- teljesítés időpontja; 

- szerződés tárgya; 

- nettó összesen ellenértéke; 

- felszámított adó %-os mértéke; 

- áthárított adó összege; 

- alanyi adómenteség esetén utalást a jogszabályi alapra; 

- egyéb ÁFA törvényben felsorolt kellékek. 

 

Valamennyi számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani, és a Megrendelő címére kell 

benyújtani. 

 

5.4) Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a finanszírozás (a szerződéses ellenérték 

megfizetése) szállítói finanszírozás keretében történik, azaz a teljes ellenszolgáltatást 

közvetlenül a KSZ utalja át a Szállító részére.  

 

Megrendelő felhívja Szállító figyelmét, hogy nem kerülhetnek kifizetésre, illetve elszámolásra a 

szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségek, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 

pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 

Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

5.5) Megrendelő jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben 

csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

 

6. Fizetési feltételek 

 

6.1.a) Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)–(1e) 

bekezdése alapján a Szállító jogosult jelen szerződés – európai uniós támogatás terhére - 

elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére. Szállító 

tudomásul veszi, hogy jelen szerződés finanszírozásában és annak keretében nyújtott szállítói 

előleg folyósításában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) mint támogató, és a 

képviseletében a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint 

Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt. 

 

Szállító tudomásul veszi, hogy az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által 

megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az ellenőrzés megállapításai a Szállítóra 

nézve kötelező erővel bírnak. 

 

Szállító tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot a KSZ 

jogosult azonnali hatállyal lehívni. 

 

Szállító tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, de 

nem kizárólagosan, ha Szállító  

- ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból 

törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van 

folyamatban; 

- 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik; 
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- a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak 

(rész)teljesítésével -- érdekkörében felmerült okból – hatvan napos késedelembe esik;  

- érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós 

akadályoztatását előidéző körülmény; 

- részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül 

vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az 

értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a 

megszabott határidőn belül nem intézkedik; 

- tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult 

szerv által megállapításra kerül;  

- a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon 

hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését 

megakadályozza; 

- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik. 

 

A szállítói előleget a Szállító – az előlegbekérő okirat benyújtásával – közvetlenül a KSZ-től 

igényelheti a Kedvezményezett (Megrendelő) egyidejű értesítése mellett. A Kedvezményezett 

(Megrendelő) az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos 

észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Kedvezményezett 

(Megrendelő) részéről elfogadottnak kell tekinteni. 

 

A KSZ a Kedvezményezett (Megrendelő), illetve az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr 

nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének teljesítéséről.  

 

A Szállító köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Kedvezményezett 

(Megrendelő) részére megküldeni. A Kedvezményezett (Megrendelő) köteles a szállító által 

megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak 

általa hitelesített másolati példányát a KSZ részére időközi kifizetési igénylés keretében 

megküldeni. 

 

A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől 

számított 15 napon belül folyósítani a Szállító részére. 

 

Szállító köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával 

összhangban felhasználni. Szállító tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállítói előleg felhasználást 

jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Szállító szerződésszegésének eseteit is – 

fenntartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem 

összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg 

visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására. 
 

6.1.b) Szállító az ellenszolgáltatás összegéről három részszámla és egy végszámla 

benyújtására a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) (rész)teljesítésének Megrendelő általi 

igazolását követően jogosult jelen 6. pontban rögzített feltételeknek megfelelően, az alábbiak 

szerint: 

i) 1. részszámla: az 1. mellékletben I.1.), II.1.), II.2.), II.3.), II.4.), II.5.), II.6.), II.7.), II.8.) 

sorszámú eszközök leszállítását követően, ezek ellenértékéről, 

ii) 2. részszámla: az 1. mellékletben I.2.), II.9.), II.10.), II.11.), II.12.), II.13.) sorszámú 

eszközök leszállítását követően, ezek ellenértékéről, 

iii) 3. részszámla: az 1. mellékletben I.3.), II.14.), II.15.), II.16.), II.17.), II.18.), II.19.), 

II.20.), II.21.), II.22.) sorszámú eszközök leszállítását követően, ezek ellenértékéről, 

iv) 4. részszámla (végszámla): az 1. mellékletben I.4.), II.23.), II.24.), II.25.), II.26.), II.27.) 

sorszámú eszközök leszállítását követően, ezek ellenértékéről. 

 

Felek rögzítik, hogy előleg igénylése esetén az előleg összege négy egyenlő részletben, a 

részszámlák, illetve a végszámla kifizetése során kerül elszámolásra. 
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6.2) Megrendelő a szerződés (rész)teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a Szállító teljesítésétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik. 

A teljesítési igazolásban feltüntetésre kerül a Projekt azonosító száma, az elvégzett munka 

megnevezése, a teljesítési igazolás által lefedett időszak, valamint Megrendelő cégszerű 

aláírása.  

 

6.3) Megrendelő a szerződésszerű teljesítés elismerése esetén a 6.2. pont szerinti határidőn 

belül a vállalatirányítási rendszerében (SAP) pénzügyi teljesítési igazolást állít ki (a 

továbbiakban: teljesítési igazolás), amelyet Megrendelő aláírásával lát el, és küld meg 

Szállító részére. 

 

A teljesítési igazolás kiállítására Megrendelő részéről az alábbi személy(ek) jogosult(ak): 

név: …………………….. 

tel: ……………………… 

fax: …………………….. 

e-mail: …………………. 

 

6.4) Szállító a 6.3. pont szerinti teljesítési igazolás kiállítását követően jogosult (és egyben 

köteles) haladéktalanul (de legkésőbb öt munkanapon belül) az ellenszolgáltatás összegére 

vonatkozó számláját kiállítani a teljesítési igazolásban meghatározott tartalommal.  

 

6.5) Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a 6.4. pont szerinti számla és az 

ellenszolgáltatás beazonosíthatósága érdekében – a számlához köteles csatolni a teljesítési 

igazolást. Szállító tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a számla és annak 

elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumok befogadási helye Megrendelő mindenkori 

székhelyén található Pénzügyi- és Számviteli Osztálya (H-1134 Budapest, Váci út 45. B épület, 

Pénzügyi- és Számviteli Osztály).  

 

6.6) Szállító által kiállított számlát Megrendelő – a beérkezést követően – ellenőrzi. 

Amennyiben Megrendelő a számlát, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogásolja, 

Szállító az erről szóló írásbeli értesítést követően a nem vitatott tételek tekintetében 

haladéktalanul köteles új számlát kiállítani. A vitatott tételek, vagy részek, illetve azok összege 

vonatkozásában Megrendelő és Szállító egyeztetni köteles. A jelen pont szerinti esetben 

Kifizető/Megrendelő fizetési késedelme kizárt kivéve, ha Megrendelő jogalap nélkül vitatta a 

számlát (vagy annak valamely tételét, részét). 

 

6.7) Szállító tudomásul veszi továbbá, hogy a 6.4. pont szerinti számla kifizetése nem 

teljesíthető, és a számla Szállítónak visszaküldésre kerül abban az esetben is, ha a számla 

nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, különös tekintettel az 

5.3. pontban foglaltakra, vagy a számla nem Megrendelő Pénzügyi- és Számviteli Osztályának 

került megküldésre. A Kifizető fizetési késedelme ez esetben is kizárt. 

 

6.8) A 6.4 pont szerinti számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől 

számított 30 napon belül kerül átutalással kiegyenlítésre az Art. 36/A. § és a 281/2006. 

(XII.23.) Korm. rend 20. § (4)-(5) bek. előírásai mellett. 

A támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre 

kötelezett szervezet is az ajánlatkérőként szerződő félre irányadó, a Ptk. 292/B. § (1)-(2) 

bekezdésében foglaltak szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. 

 

6.9) A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Szállítót a Ptk. szerinti legalacsonyabb mértékű 

késedelmi kamat és költségátalány illeti meg. 

 

7. Teljesítési segéd igénybe vétele 

 

7.1) Jelen szerződést Szállítónak, mint ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. A 

teljesítésben köteles közreműködni azon alvállalkozó és szakember (jelen pontban, a 

továbbiakban együttesen: alvállalkozó), aki a Közbeszerzési eljárásban részt vett Szállító (mint 

nyertes ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában. Az olyan alvállalkozó helyett, aki a 

Közbeszerzési eljárásban részt vett Szállító (mint nyertes ajánlattevő) alkalmasságának 
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igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a 

teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre 

nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható 

hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 

alvállalkozóval, és ha a Szállító az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az 

alkalmassági követelményeknek, melyeknek Szállító a közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozóval együtt felelt meg. 

 

7.2) Szállító köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban 

megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, akit az 

ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az 

általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy 

meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait 

figyelembe véve a Közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó 

körülménynek minősült. 

 

7.3) A teljesítési kötelezettséget teljesítheti Szállító vagy a nem természetes személy 

alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet 

jogutódlással megszűnik. 

 

8. Szerződésszegés és jogkövetkezményei, szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek, biztosítékok 

 

8.1) Ha Szállító jelen szerződésben meghatározott bármelyik kötelezettségének teljesítésével – 

különös tekintettel a 3.3. pontban meghatározott teljesítési véghatáridőket -  késedelembe 

esik, illetve bármilyen más módon megszegi jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, 

Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban rögzíti, és határidő tűzésével felhívja Szállítót a 

szerződésszegés megszüntetésére. Ha Szállító a Megrendelő által megszabott határidőig nem 

tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, Szállító azonnali 

hatállyal felmondhatja a szerződést, és kötelezheti Szállítót meghiúsulási kötbér fizetésére – a 

teljesítési biztosíték érvényesítésével -, melynek mértéke a teljes nettó szállítási díj 20 %-a, 

valamint érvényesítheti a szerződésszegésből eredő, meghiúsulási kötbéren felüli igazolt 

kárainak megtérítését Szállítótól. 

 

Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladat ellátásáról gondoskodni 

tudjon – ha Szállítban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 

feltételeknek, vagy Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott feltételeknek. A fenti okból történő felmondás esetén Szállító a szerződés 

megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

Megrendelő jogosult továbbá jelen szerződéstől elállni/azonnali hatállyal felmondani jelen 

szerződést abban az esetben is, ha  

- a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumát; 

- jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejártát megelőzően nyilvánvalóvá 

válik, hogy Szállító kizárólag olyan számottevő késedelemmel tudná a szerződést 

teljesíteni, mely késedelem mellett Megrendelőnek már nem áll érdekében a teljesítés, 

vagy az a Támogatási Szerződés értelmében a támogatás csökkentésével, vagy 

folyósításának felfüggesztésével vagy törlésével járna; 

- amennyiben valószínűsíthető, hogy jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott támogatás 

nem éri el a célját; 

- ha az arra jogosult szerv vagy személy – Megrendelőnek nem felróható okból – 

kezdeményezi a támogatás csökkentését vagy felfüggesztését.  

- amennyiben Szállító ellen jogerősen csőd-, vég- vagy felszámolási eljárást rendelnek el.  
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Szállító  tudomásul veszi, hogy amennyiben felróható magatartásával okozati összefüggésben 

kerül sor jelen szerződés meghiúsulására, úgy Megrendelő érvényesítheti a meghiúsulási 

kötbért, illetve a teljesítési biztosítékot a 8.6. pontban meghatározottak szerint.  

 

8.2) Szállító köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő károk 

megtérítésére. Szállító kifejezetten tudomásul veszi, hogy felróható magatartásával okozati 

összefüggésben esetlegesen bekövetkező Projekt (vagy annak egy részének) meghiúsulásáért 

teljes körű kártérítéssel felel. 

 

8.3) Szállító jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettségének felróható késedelmes 

teljesítése esetére Felek késedelmi kötbért kötnek ki, különös tekintettel jelen szerződés 3.3) 

pontjában meghatározott szállítási véghatáridőre. A késedelmi kötbér összege a késedelmes 

szállítással érintett eszközre eső nettó szállítási díj 2 %-a késedelem minden naptári napján, 

de legfeljebb a vetítési alap 20 %-ának megfelelő összeg.  

 

8.4) Szállító felróható hibás teljesítése esetére Felek hibás teljesítési kötbért kötnek ki. A hibás 

teljesítési kötbér összege naptári naponként hibával érintett eszközre eső nettó szállítási díj 2 

%-a/naptári nap a hibás teljesítéssel érintett (azaz a hiba kijavításáig eltelt) napokra vetítve, 

de legfeljebb a vetítési alap 20 %-ának megfelelő összeg.  

 

8.5) Szállító tudomásul veszi, hogy a 8.3-8.4 pont szerinti kötbérek nem érintik Megrendelő 

azon jogát, hogy a kötbéren felüli kárát, vagy a 8.2 pont szerinti kárigényét érvényesítse 

Szállítóval szemben. Szállító jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy hibás vagy 

késedelmes teljesítése esetén Megrendelő az elismert kötbér összegét számlájából levonhatja. 

 

8.6) Szállító a szerződéskötés időpontjában köteles a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-a 

erejéig teljesítési biztosítékot nyújtani valamennyi pótkocsi átadás-átvételéig, de legalább a 

3.3) pont szerinti teljesítési határidőt követő 15. naptári napig időtartamra. A teljesítési 

biztosíték Megrendelőt illeti, ha Szállító a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült 

ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. 

 

Szállító a teljesítési biztosítékot – választása szerint – teljesítheti az előírt pénzösszegnek 

Megrendelő számlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási 

szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 

 

Amennyiben Szállító a biztosítékot bankgarancia formájában, vagy biztosítási szerződés 

alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel kívánja teljesíteni, 

úgy a bankgarancia-levélnek illetőleg a kötelezvénynek legalább a következőket kell 

tartalmaznia: 

 pontos hivatkozást jelen szerződésre, 

 bankgarancia (kötelezvény) a Szállító szerződésben foglalt kötelezettségei 

teljesítésének biztosítékául szolgál, 

 a Megrendelő, mint kedvezményezett megjelölését, 

 a bankgarancia (kötelezvény) összegét (teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-a), 

 a bankgarancia (kötelezvény) futamidejét, 

 nyilatkozatot, hogy a garancia (kötelezvény) feltétel nélküli és visszavonhatatlan, 

mely szerint a Megrendelő, mint kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és 

vita nélkül a garancia (kötelezvény) összeghatáráig bármilyen összeget, vagy 

összegeket kifizetnek a Megrendelőnek mint kedvezményezettnek anélkül, hogy a 

követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen. 

 

Amennyiben a teljesítési biztosítékot Szállító átutalással/befizetéssel szolgáltatja, annak 

összegét az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 10027006-01743647-00000000 számú 

számlájára kell befizetnie. Ennek összegét Megrendelő az elismert teljesítést követő 8 napon 

belül utalja vissza Szállítónak.  

 

Megrendelő a teljesítési biztosíték igénybe vételéről haladéktalanul köteles értesíteni 

Szállítót. 
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8.7) Szállító a jótállási idő kezdetekor (az átadás-átvétel időpontjában) köteles a teljes nettó 

ellenszolgáltatás 5%-a erejéig jótállási biztosítékot nyújtani a teljesítést követő 24 hónapig 

terjedő jótállási határidő végét követő 15. napig terjedő tartó időtartamra.  

 

Szállító a jótállási biztosítékot – választása szerint – teljesítheti az előírt pénzösszegnek 

Megrendelő számlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási 

szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 

 

Amennyiben Szállító a biztosítékot bankgarancia formájában, vagy biztosítási szerződés 

alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel kívánja teljesíteni, 

úgy a bankgarancia-levélnek illetőleg a kötelezvénynek legalább a következőket kell 

tartalmaznia: 

 pontos hivatkozást jelen szerződésre, 

 bankgarancia (kötelezvény) a Szállító jótállási kötelezettségei 

teljesítésének biztosítékául szolgál, 

 a Megrendelő, mint kedvezményezett megjelölését, 

 a bankgarancia (kötelezvény) összegét (teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-a), 

 a bankgarancia (kötelezvény) futamidejét, 

 nyilatkozatot, hogy a garancia (kötelezvény) feltétel nélküli és visszavonhatatlan, 

mely szerint a Megrendelő, mint kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és 

vita nélkül a garancia (kötelezvény) összeghatáráig bármilyen összeget, vagy 

összegeket kifizetnek a Megrendelőnek mint kedvezményezettnek anélkül, hogy a 

követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen. 

 

Amennyiben a jótállási biztosítékot Szállító átutalással/befizetéssel szolgáltatja, annak 

összegét az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 10027006-01743647-00000000 számú 

számlájára kell befizetnie. Ennek összegét Megrendelő a jótállási határidő végét követő 23 

napon belül utalja vissza Szállítónak.  

 

Megrendelő a jótállási biztosíték igénybe vételéről haladéktalanul köteles értesíteni Szállítót. 

 

8.8) Szállító a 6.1.a) pontban foglalt szállítói előleg igénylése esetén köteles az 

igénybejelentése alapján folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ 

javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot nyújtani az előleggel történő 

elszámolásig, de legfeljebb a 3.3) pontban meghatározott teljesítési határidőt követő 15 

naptári napig terjedő időtartamra. 

 

Szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Szállító – 

cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi 

tulajdonosának kezességvállalása, valamint garanciaszervezet által vállalt kezesség is 

elfogadható. A biztosíték a Szállító szerződésben foglalt előleg-visszafizetési kötelezettsége 

teljesítésének biztosítékaként szolgál. Szállító az előleg visszafizetési biztosítékot – választása 

szerint – teljesítheti a Kbt. 126. § (6) bek. a) pontjában felsorolt módok bármelyike szerint. 

Szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Szállító – 

cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi 

tulajdonosának kezességvállalása, valamint garanciaszervezet által vállalt kezesség is 

elfogadható. 

 

Szállító a biztosítékot a szállítói előleg – külön előlegbekérő okiratban történő – igénylésével 

köteles közvetlenül a KSZ részére benyújtani a Kedvezményezett (Megrendelő) egyidejű 

értesítése mellett. Szállítói előleg kizárólag az NFÜ által rendelkezésre bocsátott okirat minta 

alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható. 

 

Amennyiben Szállító a biztosítékot bankgarancia formájában, vagy biztosítási szerződés 

alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel kívánja teljesíteni, 

úgy a bankgarancia-levélnek illetőleg a kötelezvénynek legalább a következőket kell 

tartalmaznia: 

 pontos hivatkozást jelen szerződésre, 
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 bankgarancia (kötelezvény) a Szállító szerződésben foglalt kötelezettségei 

teljesítésének biztosítékául szolgál, 

 az NFÜ, mint kedvezményezett megjelölését, 

 a bankgarancia (kötelezvény) összegét, 

 a bankgarancia (kötelezvény) futamidejét, 

 nyilatkozatot, hogy a garancia (kötelezvény) feltétel nélküli és visszavonhatatlan, 

mely szerint az NFÜ, mint kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita 

nélkül a garancia (kötelezvény) összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket 

kifizetnek az NFÜ-nek mint kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját 

vagy indokát bizonyítania kelljen. 

 

8.9) Szállító az általa a jelen 8. pont alapján nyújtott biztosíték tekintetében a választott egyik 

biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt 

összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
 

9. Titoktartás  

 

9.1) Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot 

kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek megbízottaikkal, 

alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti 

titok védelmében hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is 

kötelezőek számukra. 

 

9.2) Szállító, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/teljesítési segédei jelen szerződés 

hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő 

minden adatot, tényt és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az 

szóban vagy írásos formában került a birtokukba.  

Megrendelő, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/ teljesítési segédei jelen szerződés 

hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Szállítót érintő 

minden adatot, üzleti titkot és bizalmas információt köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy 

az szóban, vagy írásos formában került birtokába.  

 

A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

9.3) Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben 

jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság, vagy a Támogatási Szerződés rendelkezései kötelezi 

feleket az információ harmadik személy részére történő átadására. 

 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés adatai – illetve a szerződés teljesítésére vonatkozó, a Kbt. 

31. § (1) bek. f) pontja szerinti adatok – közérdekű adatnak minősülnek, azok nyilvánosságra 

hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Megrendelő jelen szerződést – 

mindkét fél általi aláírást követően – közzéteszi a honlapján. 

 

9.4) Felek megállapodnak, hogy a jelen 9. pont szerinti titoktartási kötelezettség az 

alvállalkozó(k)ra, Szállítóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem 

álló szakemberekre is kiterjed. 

 

9.5) A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad. 
 

10. Felek képviseletében eljáró személyek 

 

10.1) Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más közlést - 

írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére személyes kézbesítéssel; vagy postán 

ajánlott küldeményként; illetve telefaxon vagy e-mail-en.  A kézbesítés időpontjának 

személyes kézbesítés esetén a címzett fél általi személyes átvétel időpontját, telefax 

esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai 

küldeménynél legkésőbb a postára adást követő 5. (ötödik) munkanapot, míg e-mailen 

történő értesítés esetén a címzett fél szerverére történő megérkezés időpontját kell 

figyelembe venni.  



75 

 

 

10.2) Megrendelő kapcsolattartója:  

 név:  

 értesítési cím:  

 tel. :  

 fax:  

 e-mail:  

 

10.3) Szállító kapcsolattartója: 

 név:  

 értesítési cím:   

 tel. :  

 fax:  

 e-mail:  

 

10.4) Jelen pontban meghatározott személyek vagy elérhetőségekben bekövetkező változás 

esetén a felek kötelesek haladéktalanul értesíteni írásban egymást. A megjelölt személy 

akadályoztatása esetén a felek haladéktalanul kötelesek helyettesről gondoskodni. 
 

11. Szavatosság, jótállás, kapcsolódó szolgáltatások 

 

11.1) Szállító szavatolja, hogy az általa leszállított eszközök megfelelnek a vonatkozó 

jogszabályokban és a jelen szerződésben megfogalmazott előírásoknak és minőségi 

követelményeknek. Szállító szavatolja továbbá, hogy a leszállított alkalmasak a 

rendeltetésszerű használatra  

11.2) Szállító a szerződés tárgyát képező eszközök tekintetében a jogszabályokban előírt 

szavatosságot vállalja. 

 

11.2) Szállító a szerződés tárgyát képező eszközök (az összeépített teljes egység) tekintetében 

…. hónap (az ajánlat szerinti) általános - mindennemű gyártóművi korlát nélküli -  jótállást 

vállal az átadás-átvétel időpontjától. 

 

11.3) Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, illetve a 

jótállás alapján érvényesíteni kívánt igényéről. 

 

11.4) A szavatosság, illetve a jótállás időtartama alatt Szállító köteles a Megrendelő írásban 

bejelentett szavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni. 

 

11.5) A szavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve 

jótállási idő lejárta után is érvényesíthetők. 

 

11.6) Amennyiben a jótállási idő alatt a berendezés, vagy annak bármely része meghibásodik, 

vagy funkciójának megfelelően nem használható, Megrendelő írásban értesíti a Szállítót a 

jótállás keretében felmerülő igényéről. Szállító az értesítés kézhezvételétől számított 24 órán 

belül köteles a hiba elhárítását megkezdeni, és 96 órán belül a hibás alkatrészt, részegységet, 

tartozékot kicserélni, vagy megjavítani anélkül, hogy a Megrendelőnek ezzel kapcsolatban 

bármilyen költsége merülne fel. 

 

Szállító köteles a hibaelhárítás megkezdésekor a hiba javíthatóságáról nyilatkozni. Amennyiben 

Szállító nyilatkozata szerint a hiba 96 órán belül nem javítható, köteles  a javítás időtartamára 

cseregépet biztosítani. 

 

11.7) A jótállási idő alatt fellépő állásidővel a jótállás időtartama meghosszabbodik. 

 

11.8) Szállító vállalja, hogy a jótállási idő lejártát követően – Megrendelő erre irányuló igénye 

esetén, külön szerződésben rögzített feltételek mellett – elvégzi a leszállított eszközök 

szervizelését. 
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11.9) Szállító köteles a leszállított eszközökhöz és tartozékaikhoz szükséges alkatrészeket a 

jótállási idő lejártától számított legalább 10 évig biztosítani. 

 

11.10)  Felek rögzítik, hogy a leszállított eszközök kötelező karbantartási igényét az azokhoz 

tartozó karbantartási utasítás tartalmazza. 

 

11.11)  Szállító vállalja, hogy a jótállási idő alatt az eszközök karbantartását – beleértve annak 

anyagköltségét is - további díjigény nélkül elvégzi. 

 

11.12) Szállító vállalja, hogy az első eszköz leszállításától a jótállási időszak végéig a hét 

minden napján 24 órában telefonos elérhetőséggel rendelkező hibabejelentő szolgáltatást 

üzemeltet a jótállási, szavatossági és karbantartási igények bejelentése céljából. Az erre 

vonatkozóan megadott telefonszámon történő hibabejelentés a jelen pontban foglalt 

szerződéses rendelkezések alkalmazása körében a Megrendelő írásbeli bejelentésének minősül. 

 

12. Vegyes és záró rendelkezések 

 

12.1) Szállító köteles tűrni és segíteni a támogatás felhasználásának, illetve a Projekt 

megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részéről, 

amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a KSZ, a Támogató, 

a KFF; a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső 

ellenőrzési szerv, a Kincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei 

és az Európai Számvevőszék. Így Szállító köteles adott esetben – előzetes írásbeli értesítés 

alapján – akár a helyszínen is lehetővé tenni az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízottak 

munkáját, számukra minden szükséges tájékoztatást megadni, a vonatkozó okiratokba 

tekintést engedni.  

 

Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Szállító köteles megtéríteni az ellenőrzés 

általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan 

keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit). 

 

12.2) Szállító kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és az alábbi ügyletekről 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti: 

- ha Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 

feltételeknek;  

- ha Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott feltételeknek. 

 

12.3) Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben 

érvénytelennek minősülne, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének 

érvénytelenségét. Szerződő Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerződés 

egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés 

helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása 

szempontjából szükséges. 

 

12.4) Amennyiben Szállító külföldi adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

12.5) Szállító a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során társadalmilag felelős 

módon, a jogszabályok messzemenő betartása mellett jár el, különös tekintettel az emberi 

jogok tiszteletben tartására, valamint a feketemunka kizárására. Szállító jelen szerződés 
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teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi teljesítési segédje tekintetében ezen elvárásokat 

érvényesíti. 

 

12.6) Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására csak a Kbt. 132. § rendelkezései 

szerint, írásban kerülhet sor. 

 

12.7) Szállító jelen szerződésből eredő jogait és/vagy kötelezettségeit – egyéb feltételek 

fennállta esetén is – kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik 

személyre átruházni/átengedni.  

 

12.8) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket 

egymással tárgyalásos úton, közös szándékuk esetén mediátor közreműködésével rendezik. 

Amennyiben a tárgyalás nem vezetne eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar 

polgári eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik, jogvitáikban a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező rendes bíróság jár el. Felek rögzítik, hogy mind az eseti, mind az 

állandó választott bírósági eljárás igénybevételének a lehetőségét kizárják. 

 

12.9) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. tv. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a vonatkozó egyéb 

jogszabályok, valamint a Felhívás, a Dokumentáció, Szállító ajánlata, továbbá a Támogatási 

Szerződés rendelkezései az irányadóak. 

 

Felek jelen szerződést - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés 

után jóváhagyólag aláírják. 

 

Jósvafő, 2013. …………… 
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Mellékletek: 
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