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I. Útmutató 

A) Útmutató a részvételre jelentkezők részére 

1. Általános tudnivalók 

Jelen közbeszerzési eljárás olyan két szakaszból álló eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában 

az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy 

alkalmatlanságáról dönt. 

2. Előzetes kikötések 

A részvételi jelentkezés elkészítésének alapja a Közbeszerzési Dokumentumok című irat, mely 

tartalmazza a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a részvételre jelentkezők részére 

szükséges információkról szóló tájékoztatást, a részvételi jelentkezés részeként benyújtandó 

igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum mintáját, 

valamint a további ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat. 

 

A részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok 

hivatkozott pontjaiban, valamint a Kbt-ben és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell részvételi jelentkezését elkészítenie. 

 

A Közbeszerzési Dokumentumokat Ajánlatkérő a részvételi felhívás közzétételének időpontjától, 

korlátlanul és teljes körűen, a részvételi felhívás I.3) pontjában megadott 

http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban honlapon, 

elektronikus úton, térítésmentesen teszi hozzáférhetővé a gazdasági szereplők számára. 

 

A Közbeszerzési Dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre 

jelentkezőnek, vagy a részvételi jelentkezésében megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell 

érnie a részvételi határidő lejártáig. A Közbeszerzési Dokumentumok „elérése” alatt Ajánlatkérő az 

erre a célra rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését, az ajánlatkérő kapcsolattartója részére 

történő megküldését és annak a kapcsolattartó általi visszaigazolását érti. 

 

A részvételre jelentkező kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a 

közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában a részvételi jelentkezés benyújtása előtt. Ajánlatkérő 

feltételezi, hogy a részvételre jelentkező minden olyan információt beszerzett, amely a részvételi 

jelentkezés elkészítéséhez szükséges. 

Ajánlatkérő valamennyi részvételre jelentkezőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, 

meghatározást, specifikációt, amelyet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmaznak, átvizsgáljon. 

A részvételre jelentkező kizárólagos felelőssége, hogy a részvételi jelentkezési határidő lejártáig 

figyelemmel kövesse Ajánlatkérőnek a Közbeszerzési Dokumentumok hozzáférésére rendszeresített 

honlapját; a részvételre jelentkező nem hivatkozhat valamely dokumentum, adat vagy információ nem 

megismerésére a részvételi jelentkezés valamely hibája kapcsán. 

Bármely, a részvételi jelentkezés által tartalmazott hiba, hiányosság a részvételre jelentkező 

kockázatára történik, és adott esetben a részvételi jelentkezés érvénytelenségét eredményezheti. 

http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban
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3. Az eljárást megindító felhívás és a részvételi jelentkezés visszavonása 

A Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást a részvételi határidő 

lejártáig vonhatja vissza. A visszavonásról hirdetményt kell feladni és egyidejűleg tájékozatni kell 

azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél érdeklődésüket jelezték. 

A részvételre jelentkező a részvételi határidő lejártáig vonhatja vissza részvételi jelentkezését. 

4. A részvételi felhívás és egyéb Közbeszerzési Dokumentumok, a részvételi jelentkezés 

módosítása 

A Kbt. 55. §-ában foglaltak szerint Ajánlatkérő a részvételi felhívás tartalmát (ideértve a részvételi 

határidő meghosszabbítását is) a részvételi határidő lejártáig, hirdetmény közzétételével módosíthatja. 

A hirdetmény közzétételével egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az 

ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen, akik a Közbeszerzési 

Dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. 

A részvételre jelentkező a részvételi határidő lejártáig teljes körű, új részvételi jelentkezés 

benyújtásával módosíthatja a részvételi jelentkezését. Ebben az esetben az elsőként benyújtott 

részvételi jelentkezést visszavontnak kell tekinteni. 

5. Kapcsolattartásra vonatkozó szabályok 

A kapcsolattartásra a Kbt. 41. §-a vonatkozik. A részvételre jelentkező kizárólagos felelőssége, hogy 

olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában 

alkalmas. Ugyancsak a részvételre jelentkező felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az 

ajánlatkérő által megküldendő bármely dokumentum időben az arra jogosulthoz megérkezzen. 

Ajánlatkérő kapcsolattartója a részvételi felhívás I.1) pontjában megjelölt személy. 

Referencia igénylésével kapcsolatos központi elérhetőség: referenciakeres@mav-start.hu1 

6. Kiegészítő tájékoztatás 

Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező lehet, a megfelelő 

részvételi jelentkezés érdekében a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban 

írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. (A kérdéseket e-mail-ben, 

szerkeszthető formátumban (pl.: .doc/egyéb Word-formátum) is szükséges megküldeni.) 

 

A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de a 

részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal adja meg. 

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a részvételi határidő lejártát megelőző nyolcadik napnál 

később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. 

Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással 

egyidejűleg a Közbeszerzési Dokumentumokat módosítja, a Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakat is 

értelemszerűen alkalmazza. 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát a részvételi felhívás I.3) pontjában megjelölt 

honlapon hozzáférhetővé teszi, illetve egyidejűleg megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, 

amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte. 

A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik 

gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte 

még meg. 

                                                           
1
 Amennyiben a szerződést kötő másik fél (vagy jogutódja) a MÁV-START Zrt. 

mailto:referenciakeres@mav-start.hu
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Amennyiben a kérdések időbeni eltolódása miatt az ajánlatkérő több kiegészítő tájékoztatást is ad, az 

egyes tájékoztatásokat folyamatos sorszámozással látja el. Az azonos tartalmú kérdések a válaszban 

csak egyszer kerülnek feltüntetésre és megválaszolásra. 

A kiegészítő tájékoztatás(ok), továbbá az ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a 

Közbeszerzési Dokumentumok részévé válnak, így azok is kötelező érvényűek a részvételre 

jelentkezők számára. 

A részvételre jelentkező bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet az ajánlatkérő 

írásban nem erősített meg, részvételi jelentkezésében nem hivatkozhat. 

 

A kiegészítő tájékoztatás(ok) tartalmának megismerése az érdekelt gazdasági szereplő kizárólagos 

felelőssége, ezért nem hivatkozhat arra részvételre jelentkezőként, hogy a kiegészítő tájékoztatás 

tartalmát nem ismerte meg. 

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására egyebekben a Kbt. 56. §-ban foglaltak értelemszerűn irányadók. 

 

 

7. Közös részvételi jelentkezésre vonatkozó szabályok 

A Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően több gazdasági szereplő közösen is benyújthat részvételi 

jelentkezést. 

Közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén a részvételre jelentkezésben utalni kell a közös 

részvételi jelentkezési szándékra, s meg kell nevezni a közös részvételre jelentkezőket, illetve a Kbt. 

35. § (2) bekezdése nyomán a részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 

eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (név, cím, 

kapcsolattartó feltüntetésével). 

Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek írásbeli megállapodást kell 

kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös részvételre jelentkezők egymás közötti és az 

ajánlatkérővel való kapcsolatát. A részvételi jelentkezésben utalni kell a közös részvételi szándékra, s 

meg kell nevezni a tagokat, illetve a vezető tagot, annak címét, egyéb elérhetőségét. Az 

együttműködési megállapodást a részvételi jelentkezéshez csatolni kell. 

 

A megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmazni: 

 a közös részvételre jelentkezők közös fellépési formájának ismertetését és 

 a részvételi jelentkezés aláírása módjának ismertetését, és 

 a részesedés mértékének feltüntetését, és 

 a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult 

valamennyi közös részvételre jelentkezőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 

közbeszerzési eljárásban, az ajánlatkérő által a részvételre jelentkező, illetve a részvételre 

jelentkező által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatokban, és 

 a részvételi jelentkezésben vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és 

 a részvételi jelentkezésben vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket: 

a) az egyes részvételre jelentkezők külön-külön teljesítenek (az érintett részvételre jelentkező 

megnevezésével), 

b) amelyeket egynél több részvételre jelentkező együttesen teljesít (az érintett részvételre 

jelentkezők megnevezésével), 

c) és azon kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak szerződést 

kötni, 

 azon megállapodást, miszerint közös részvételre jelentkezők a szerződésben vállalt 
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valamennyi kötelezettség teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget 

vállalnak, és 

 a részvételi jelentkezés benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve 

bontó feltételtől és/vagy harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától. 

 

A közös részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében a részvételi határidő lejárta 

után változás nem következhet be. 

 

A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők megjelölését. 

 

Továbbá Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását. 

8. A részvételre jelentkezés költsége 

A részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség a részvételre 

jelentkezőt terheli. 

Az ajánlatkérő nem felel és/vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, kárért, amely a 

részvételre jelentkezőt érheti a részvételi jelentkezéssel kapcsolatban. A részvételre jelentkezőnek 

nincs joga semmilyen, a releváns Közbeszerzési Dokumentumokban kifejezetten jelzett jogcímen 

kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes 

vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben e költségekkel, 

veszteségekkel, károkkal kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy a részvételre jelentkezések elkészítéséért sem a 

részvételre jelentkezőknek, sem másoknak semmilyen ellenértéket nem fizet. 

9. A részvételi jelentkezés formája, benyújtásának helye és határideje 

A részvételi jelentkezést egy eredeti papír alapú, és egy, a papír alapú példánnyal mindenben 

megegyező, .pdf formátumú (szkennelt), adathordozón (Pl. CD, DVD) elhelyezett elektronikus 

másolati példányban kell benyújtani. 

A részvételi jelentkezést közvetlenül, vagy postai úton, írásban, sérülésmentes, zárt csomagolásban 

kell benyújtani a részvételi felhívásban megjelölt részvételi határidő lejártáig az alábbi helyszínre: 

Helyszín: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Beszerzési Igazgatóság, Gépészeti Beszerzési 

Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. I. emelet 129-es iroda 

Címzett: Fekete Andrea Bernadett – Közbeszerzési szakértő 

 

A részvételi jelentkezés benyújtására a Kbt. 68. § (2) bekezdése vonatkozik. A részvételi 

jelentkezésnek a részvételi határidőre, a fenti helyszínre való megérkezéséért a felelősség a részvételre 

jelentkezőt terheli. 

 

A részvételi jelentkezés csomagolásán a „Részvételi jelentkezés – Ragasztók beszerzése” „Határidő 

(2016. hónap. nap ..:… óra) előtt nem bontható fel!” feliratot kell feltüntetni. 

A részvételi jelentkezés eredeti példányát állagsérelem nélkül nem szétbontható módon, lapozhatóan 

kell összefűzni, mely feltételnek önmagában a spirálozás nem felel meg. Ajánlatkérő ezen formai 

követelmény teljesítésére javasolja, hogy a részvételi jelentkezés zsinórral kerüljön összefűzésre, 

melynek csomója matricával a részvételre jelentkezés első vagy hátsó lapjához kerüljön rögzítésre, a 

matrica legyen lebélyegezve, vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosult aláírásával ellátva 

úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 
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A részvételi jelentkezés oldalait folyamatos számozással kell ellátni oly módon, hogy az 

oldalszámozás eggyel kezdődjön, és oldalanként eggyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 

számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot 

és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a részvételi 

jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

A részvételi jelentkezésben a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az oldalszámokkal ellátott 

tartalomjegyzéket követően a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa a részvételi jelentkezés 

aláírására felhatalmazott személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen 

szerepeltetni kell a részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi részvételre 

jelentkező) nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó személy nevét. 

A részvételi jelentkezés minden írott oldalát részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosultjának, vagy a 

vezető tisztségviselő által erre meghatalmazott személy(ek)nek szignóval kell ellátnia. 

A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen – a részvételi jelentkezés beadása előtt – 

módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 

Ajánlatkérő a postán feladott, a részvételi jelentkezési határidő lejárta után beérkezett részvételi 

jelentkezéseket nem értékeli, azt a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja értelmében érvénytelennek 

nyilvánítja. A Kbt. 68. § (6) bekezdése alapján a határidő után beérkezett részvételi jelentkezés 

benyújtásáról és bontásáról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az összes - beleértve az elkésett 

- részvételre jelentkezőnek megküldi.  

A késedelmes postai kézbesítésből, vagy a küldemény elvesztéséből járó összes kockázat a részvételre 

jelentkezőket terheli. A részvételi felhívásban meghatározott helyen kívül (pl. központi iktatóban, 

portaszolgálatnál, stb.) benyújtott részvételi jelentkezések beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal 

felelősséget, érvényesen beadottnak csak és kizárólag a felhívásban és a Közbeszerzési 

Dokumentumokban megadott helyen benyújtott jelentkezéseket tekinti. Részvételi jelentkezések 

beadásának helye: MÁV-START Zrt., Beszerzési Igazgatóság, Gépészeti Beszerzés 1087 Budapest, 

Könyves Kálmán krt. 54-60. 129-es iroda. 

Ajánlatkérő arra feljogosított képviselője a személyesen, vagy futár által közvetlenül benyújtott 

részvételi jelentkezés átvételét írásban, elismervény kiadásával igazolja. 

 

Ajánlatkérő felhívja az részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási 

pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, és emiatt az épületbe történő belépés a 

portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele az 

részvételre jelentkezők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel a részvételi jelentkezések 

benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a részvételi határidő lejártát a http://www.pontosido.com 

weboldalon található „Pontos idő Budapest” adatai alapján állapítja meg. 

 

A részvételi jelentkezések bontására a részvételi felhívásban foglaltaknak megfelelően, az ott 

meghatározott helyszínen kerül sor. 

A részvételi jelentkezések felbontásakor ajánlatkérő (részenként) ismerteti az alábbi adatokat: 

- részvételre jelentkező neve, 
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- részvételre jelentkező címe (székhelye, lakóhelye). 

A részvételre jelentkezések bontására vonatkozó egyéb szabályokat a Kbt. 68. §-a tartalmazza. 

 

10. A részvételi jelentkezés nyelve 

Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, a részvételre jelentkezőnek minden 

nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A nem 

magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább a részvételre jelentkező általi felelős fordításban 

kell csatolni. (Ajánlatkérő erre vonatkozóan a Közbeszerzési Dokumentumok V. fejezetében külön 

nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre.) 

Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében a részvételre jelentkező 

képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti 

szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért a részvételre jelentkező a felelős.  

 

11. Üzleti titok 

Amennyiben részvételre jelentkező a Kbt. 44. § alapján a részvételi jelentkezésének egy részét üzleti 

titoknak (ideértve a védett ismeretet is) minősíti, és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, 

úgy erről nyilatkoznia kell részvételi jelentkezésében. (Ajánlatkérő erre vonatkozóan a Közbeszerzési 

Dokumentumok V. fejezetében külön nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre.) 

Ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 44. § (2)-(4) 

bekezdésében foglaltakra. 

Felhívja továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) 

minősített információkat a részvételi jelentkezésben elkülönített módon, mellékletben kell közölni. Az 

üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok kizárólag olyan információkat 

tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából 

aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. 

A részvételre jelentkező az üzleti titkot tartalmazó , elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 

amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért 

és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A részvételre jelentkező által adott indokolás 

nem megfelelő , amennyiben csupán megismétli a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket vagy 

általánosságot rögzít, azaz az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. A benyújtott indoklásban a 

részvételre jelentkezőnek mindenképpen meg kell jelölnie a kockázatot, a veszélyeket és a 

valószínűsíthető sérelmet. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a részvételre jelentkező valamely adatot a Kbt. 44. 

§ (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási 

felhívását követően sem javítja, úgy részvételi jelentkezése a Kbt. 73. § (1) bekezdés fa) pontja alapján 

érvénytelen. 

12. Kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele 

Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében az Egységes Európai Közbeszerzési 

Dokumentumba foglalva, valamennyi rész vonatkozásában külön-külön nyilatkozni kell a tekintetben, 

hogy a Kbt. 65. § (7) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelmények közül bármelyiknek 

bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván-e megfelelni. A részvételre 
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jelentkező arra vonatkozóan is nyilatkozni köteles, amennyiben nem vesz igénybe kapacitást nyújtó 

szervezetet az alkalmassági minimumkövetelmények igazolására. 

Abban az esetben amennyiben az előírt alkalmassági követelmények bármelyikének a részvételre 

jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kívánnak megfelelni, úgy 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az 

eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 

követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra 

is támaszkodik.  

Amennyiben részvételre jelentkező az előírt alkalmassági feltételek bármelyikének igazolása esetén 

bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni – kivéve a Kbt. 65. § 

(8) bekezdése szerinti esetkört – a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján csatolni kell a részvételi 

jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 

vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az 

okiratnak minimálisan az alábbi tartalmi elemeknek kell megfelelnie: 

- tartalmazza a részvételre jelentkező és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

képviseletében eljárók cégszerű aláírását; 

- az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az eljárást megindító felhívás mely alkalmassági 

követelményének vonatkozásában írták alá az okiratot; 

- az okirat tartalmazza a kapacitást nyújtószervezet részéről azon kötelezettségvállalást, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt; továbbá 

amennyiben az adott alkalmassági követelmény tekintetében releváns a Kbt. 65. § (9) bekezdése, 

ebben az esetben  

- az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az erőforrások rendelkezésre állásáról, hanem az 

okiratból ki kell derülnie (az okiratnak alá kell támasztania), hogy az adott alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezet valósítja meg az árubeszerzés azon részét, melyhez a 

rendelkezésre bocsátott kapacitásokra szükség van. 

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése nem azt követeli 

meg, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet teljesítse ténylegesen az adott beszerzést, 

hanem hogy szakmai tapasztalatát ténylegesen a kapacitásait igénybe vevő rendelkezésére bocsássa, és 

ily módon a szerződés teljesítésében való részvétellel a referencia által igazolt szakmai tapasztalatát 

nyújtsa a teljesítés során. 

Amennyiben a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot bármely más szervezet 

vagy személy kapacitására támaszkodva igazolja, abban az esetben az a szervezet, amelynek adatait a 

részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 

kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

Amennyiben részvételre jelentkező a részvételi felhívás III.1.2) pontja szerinti alkalmassági feltétel 

igazolása esetén más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ebben az 
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esetben részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében csatolni kell nyilatkozatát a kapacitást 

nyújtó szervezet adataira vonatkozóan. 

13. A részvételi jelentkezések bírálata 

Az eljárás részvételi szakaszában a részvételre jelentkező ajánlatot nem tehet. Amennyiben a 

részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy az ajánlatkérő a részvételi jelentkezést a Kbt. 73. § (3) 

bekezdése alapján köteles érvénytelenné nyilvánítani. 

 

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e 

olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági 

követelmények valamint a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles az Egységes Európai 

Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni. 

 

Ajánlatkérő köteles a részvételi jelentkezéseket elbírálni, kivéve, ha a részvételi határidő lejártát 

követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés 

teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a 

szerződés felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4) bekezdése]. 

A részvételi jelentkezések elbírálása során Ajánlatkérő értelemszerűen alkalmazza a Kbt. 71. §-ában 

foglaltakat. 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése nyomán tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy 

amennyiben a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben korábban nem 

szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges 

az újabb hiánypótlás, úgy ez esetben ajánlatkérő nem korlátozza és nem zárja ki az új gazdasági 

szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást. 

A részvételi jelentkezés érvénytelenségi eseteit a Kbt. 73. §-a tartalmazza; a részvételre jelentkező, 

alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet kizárására a Kbt. 74. §-a 

vonatkozik. 

 

Ajánlatkérő külön is felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az eljárás részvételi 

szakaszában a Kbt. 66. § (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. 

Amennyiben a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy azt az ajánlatkérő 

érvénytelennek fogja nyilvánítani a Kbt. 73. § (3) bekezdésének alapján. 

 

A részvételi jelentkezések felbontása után sem a részvételre jelentkezők, sem más, a részvételi 

jelentkezések elbírálásában hivatalosan részt nem vevő személyek nem kaphatnak információt a 

részvételi jelentkezések értékelésével kapcsolatban az Összegezés a részvételi jelentkezések 

elbírálásáról szóló dokumentum megküldéséig. 

14. A részvételi szakaszt lezáró döntés 

Ajánlatkérő valamennyi részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatja a részvételi szakasz eredményéről, 

a részvételi szakasz eredménytelenségéről, a részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés 

teljesítésére vonatkozó alkalmatlanságának megállapításáról, részvételi jelentkezésének a Kbt. 73. §-a 

szerinti érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokolásáról. 

Ajánlatkérő a fenti tájékoztatást a részvételre jelentkezők számára a döntését követően a lehető 

leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül adja meg. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések 



 12 

elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít a részvételi jelentkezésekről, melyet a 

részvételre jelentkezők számára egyidejűleg, e-mailen és/vagy telefaxon küld meg. A további 

szabályokat a Kbt. 79. §-a tartalmazza. 

 

Az eljárás eredménytelenségének lehetséges eseteit a Kbt. 75. §-a tartalmazza. 

 

15. További információk 

1. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdés 

szerinti nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e, vagy a törvény hatálya alá nem 

tartozónak minősül. 

Amennyiben a részvételre jelentkező a törvény hatálya alá nem tartozónak minősül, úgy erre 

vonatkozóan kizárólag az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban kell nyilatkoznia. 

2. A részvételi jelentkezésben lévő, minden – a részvételre jelentkező vagy alvállalkozó, vagy Kbt. 65. 

§ (7) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá 

kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 

személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak. 

3. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, az alvállalkozó vagy a kapacitást 

nyújtó szervezet (személy) részéről a jelentkezést aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget 

vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a 

szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem 

cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az adott gazdasági 

szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes 

bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott 

aláírását/szignómintáját is. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi 

jelentkezés (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására 

meghatalmazóként kizárólag a részvételre jelentkező (alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) vezető 

tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) 

bekezdés alapján a részvételi jelentkezés (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást 

érvényesen nem adhat. 

4. A részvételi felhívás III.1.2) és III.1.3) pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem 

forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel, referencia) eredeti devizanemben kéri megadni. Az 

idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő a részvételi 

felhívás feladásának napján érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az 

ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül 

alkalmazásra. 

5. Amennyiben a részvételre jelentkező- átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel 

kívánja használni, a részvételre jelentkezéshez csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit 

bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási 

cégiratokat. 

A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a részvételre jelentkező alkalmassága 

igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd a Kbt. 

65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd részvételre jelentkező 
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tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - 

megszűnése hiányában fennállna. A részvételre jelentkező ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti 

lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a 

korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 

6. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a felolvasólapon 

megadott faxszámra és/vagy e-mailen is megküldi az részvételre jelentkezők részére. Ajánlatkérő 

felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a 

felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött 

értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság 

stb.). Amennyiben részvételre jelentkező a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, 

kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon tájékoztatni. 

(Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, 

hogy a részvételre jelentkezők ezen adatok módosításáról külön e-mailt szíveskedjenek küldeni). 

7. A részvételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozottakra a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó végrehajtási 

rendeletek [különös tekintettel a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet, a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet] és a hatályos Ptk. előírásai irányadóak. 
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B) Útmutató az ajánlattevők részére 

1. Általános tudnivalók 

Jelen közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában kizárólag azon gazdasági szereplők 

tehetnek ajánlatot, akiket az ajánlatkérő az eljárás első, részvételi szakaszában alkalmasnak minősített 

a szerződés teljesítésére, és érvényes részvételi jelentkezést nyújtottak be (továbbiakban: ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplők). 

Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredménynek a részvételre jelentkezőkkel történt közlésétől 

számított öt munkanapon belül az ajánlatkérő köteles az alkalmasnak minősített jelentkezőknek az 

ajánlattételi felhívást egyidejűleg megküldeni. 

2. Előzetes kikötések 

Az ajánlatok elkészítésének alapja a Közbeszerzési Dokumentumok, mely tartalmazza az ajánlatok 

elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az 

ajánlatok részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum mintáját, valamint a további ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat. 

 

Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok hivatkozott 

pontjaiban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. 

 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a közbeszerzési 

eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő 

minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez szükséges. 

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, 

meghatározást, specifikációt, amelyet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmaz, átvizsgáljon. 

Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, hiányosság az ajánlattevő kockázatára történik, és adott 

esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. 

3. Kiegészítő tájékoztatás 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők – a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint – a megfelelő 

ajánlat elkészítése érdekében, a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban 

kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek. (A kérdéseket e-mail-ben, szerkeszthető formátumban 

(pl.: .doc/egyéb Word-formátum) is szükséges megküldeni.) 

Ajánlatkérő válaszát a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő 

lejárta előtt legkésőbb 6 nappal köteles megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a 

válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást 

ajánlatkérő nem köteles megadni. 

A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő egyidejűleg és közvetlenül, elektronikus úton küldi meg az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére. 

4. Ajánlattal kapcsolatos költségek, ajánlatok kezelése 

Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának összeállításával és benyújtásával kapcsolatos 

költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé e költségek felmerüléséért, függetlenül 

a közbeszerzési eljárás lefolytatásától vagy végkimenetelétől. 
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5. Az ajánlat ok összeállításával kapcsolatos információk 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

 az ajánlat fedlapját 

 tartalomjegyzéket, oldalszám jelöléssel 

 felolvasólapot (adott esetben részenként) 

 beárazott tétellistát (.xls formátumban is, adott esetben részenként) 

 az ajánlattételi felhívás szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat 

 az ajánlatkérő által a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 

szerződéstervezetet az esetleges javítási, módosítási javaslatok jelölésével (korrektúrázva) kell 

az első ajánlathoz csatolni. A szerződéstervezet CD-n vagy DVD-n, WORD formátumban is 

csatolandó (korrektúrázva) 

 egyéb, az ajánlattevő részéről fontosnak tartott információkat 

Az ajánlattevőnek az ajánlathoz nem kell csatolni azt az igazolást, nyilatkozatot, amelyet a részvételi 

jelentkezéshez már csatolt, kivéve, ha a korábban benyújtott igazolás vagy nyilatkozat már nem 

alkalmas az előírtak bizonyítására. 

Az ajánlatban lévő, minden, ajánlattevő, vagy alvállalkozója által készített dokumentumot 

(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 

személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

Az ajánlat összeállítására egyebekben a Kbt. 66. §-a vonatkozik. 

6. Az ajánlat formája, benyújtásának helye és határideje 

Az ajánlatot egy eredeti papír alapú, és egy, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező, .pdf 

formátumú (szkennelt), adathordozón (Pl. CD, DVD) elhelyezett elektronikus másolati példányban 

kell benyújtani. 

 

Az ajánlatot közvetlenül, vagy postai úton, írásban, sérülésmentes, zárt csomagolásban kell benyújtani 

az ajánlattételi felhívásban megjelölt ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi helyszínre: 

Helyszín: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Beszerzési Igazgatóság, Gépészeti Beszerzési 

Szervezet 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.  I. emelet 129-es iroda 

Címzett: Fekete Andrea Bernadett – Közbeszerzési szakértő 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként 

megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai 

regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattevők 

részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő 

bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő azon dokumentumokat 

tekinti határidőre benyújtottnak, amelyek a kapcsolattartási pontként megjelölt irodába a megjelölt 

határidőre megérkeznek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a 

www.pontosido.com weboldal „Pontos idő Budapest ” adatai alapján állapítja meg. 

Az ajánlat benyújtására a Kbt. 68. § (2) bekezdése vonatkozik. Az ajánlatnak az ajánlattételi 

határidőre, a fenti helyszínre való megérkezéséért a felelősség az ajánlattevőt terheli. 

 

Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti, a zárt csomagon „AJÁNLAT –Ragasztók 

beszerzése” „Ajánlattételi határidő (2016. hónap, nap …:… óra) előtt nem bontható fel” 

megjelöléseket kell feltüntetni. 
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Az ajánlat eredeti példányát állagsérelem nélkül nem szétbontható módon, lapozhatóan kell 

összefűzni, mely feltételnek önmagában a spirálozás nem felel meg. Ajánlatkérő ezen formai 

követelmény teljesítésére javasolja, hogy az ajánlat zsinórral kerüljön összefűzésre, melynek csomója 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kerüljön rögzítésre, a matrica legyen lebélyegezve, vagy 

az ajánlattevő részéről erre jogosult aláírásával ellátva úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 

legalább egy része a matricán legyen. 

Az ajánlat oldalait folyamatos számozással kell ellátni oly módon, hogy az oldalszámozás eggyel 

kezdődjön, és oldalanként eggyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet 

tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A fedlapot és hátlapot (ha vannak) 

nem kell, de lehet számozni. 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

Az ajánlat minden írott oldalát ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, vagy a vezető tisztségviselő 

által erre meghatalmazott személynek szignóval kell ellátnia. 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az 

adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 

Az ajánlatok bontására az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően, az ott meghatározott 

helyszínen kerül sor. 

 

A (végleges) ajánlatok bontását megelőzően ajánlatkérő ismerteti a szerződés teljesítéséhez 

rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az alábbi adatokat: 

- ajánlattevők neve, 

- ajánlattevők címe (székhelye, lakóhelye), 

- a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 

szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek 

7. Az ajánlattétel nyelve 

Az eljárás és az ajánlattétel hivatalos nyelve a magyar, tehát azokról a dokumentumokról, amelyek 

idegen nyelven íródtak, csatolni kell a magyar nyelvű felelős fordítást is. (Ajánlatkérő erre 

vonatkozóan a Közbeszerzési Dokumentumok V. fejezetében külön nyilatkozatmintát bocsát 

rendelkezésre.) 

Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 

fordítását is, amelyen ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik arról, hogy az mindenben 

megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. 

Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű dokumentumok között eltérés van, úgy a magyar példány 

tartalma az irányadó. 

8. Üzleti titok 

Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 44. § alapján ajánlatának egy részét üzleti titoknak (ideértve a védett 

ismeretet is) minősíti, és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell 

ajánlatában. (Ajánlatkérő erre vonatkozóan a Közbeszerzési Dokumentumok V. fejezetében külön 

nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre.) 

Ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében 

foglaltakra. 
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Felhívja továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) 

minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, mellékletben kell közölni. Az üzleti titkot 

tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, 

amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet 

okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. 

Az ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó , elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben 

részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen 

módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az ajánlattevő által adott indokolás nem megfelelő , 

amennyiben csupán megismétli a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket vagy általánosságot rögzít, 

azaz az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. A benyújtott indoklásban az ajánlattevőnek 

mindenképpen meg kell jelölnie a kockázatot, a veszélyeket és a valószínűsíthető sérelmet. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ajánlattevő valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) 

bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását 

követően sem javítja, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés fa) pontja alapján érvénytelen; továbbá ha 

az ajánlattevő indokolása a hiánypótlást követően sem megfelelően, úgy az ajánlat a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés fb) pontja alapján érvénytelen. 

9. Az ajánlatok bírálata és értékelése 

Az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő több szakaszban végzi: 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséget nem 

eredményező első ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az megfelel-e a 

Közbeszerzési Dokumentumokban, a Kbt-ben és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. Az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően akkor kell érvénytelenné 

nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy 

hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére. A tárgyalások megkezdését 

megelőzően csak akkor lehet az ajánlat érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő volta miatt 

megállapítani, ha a szakmai ajánlat nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott 

minimumkövetelményeknek. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal 

kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni. 

A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok 

megfelelnek-e a Közbeszerzési Dokumentumok tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a Kbt. 71. §-ában és a 72. 

§-ában foglaltakat. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első 

ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem 

pótolhatóak. 

Az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdése 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 összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár 

vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. 

Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem 

indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető. 

A végleges ajánlatokat az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár 

mely a étékelési szempontnak megfelelően értékeli, és a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerint jár el. 
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A megadott mennyiségek csupán tájékoztató jellegűek, melyet Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 

megállapításához kíván felhasználni.  

Az ajánlati árat a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő műszaki leírás szerinti tétellista 

értelemszerű kitöltésével szükséges megadni, a Felolvasólapon a nettó ajánlati összértéket kérjük 

feltüntetni. A nettó ajánlati összérték: az egységárak és a tájékoztató mennyiségek szorzatának 

összege. A nettó ajánlati összértéket, valamint az annak alapját képező, az egyes termékekre 

megajánlott egységárat két tizedesjegy pontosságig kéri az ajánlatkérő megadni! 

 

10. A tárgyalások menete 

Az Ajánlattételi Felhívás 12. pontjában foglaltaknak megfelelően történik. 

11. Szerződéstervezet 

Az adásvételi keretszerződés tervezete a Közbeszerzési Dokumentumok részét képezi (III. fejezet). 

Az ajánlatkérő által a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezetet az 

esetleges javítási, módosítási feltételek jelölésével (korrektúrázva) kell az alapajánlathoz csatolni. Az 

esetlegesen módosított, javaslatokkal ellátott szerződéstervezet CD-n vagy DVD-n, WORD 

formátumban is csatolandó (korrektúrázva). 

12. Ajánlatkérő tájékoztatása a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján 

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelményekről, vonatkozó kötelezettségekről az alábbiak szerint kérhető tájékoztatás: 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 

Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Tel.: +36-1-476-1100 

Fax: +36-1-476-1390 

Honlap: www.antsz.hu  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 

Székhely: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 

Tel.: +36-1- 299-9090 

Fax: +36-1- 299-9093 

Honlap: www.ommf.gov.hu  

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 

Tel.: +36-1-301-2900 

Fax: +36-1-301-2903 

E-mail: hivatal@mbfh.hu  

Honlap: www.mbfh.hu  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. 

Telefonszám:06-1-795-1400 

Telefax: 06-1-795-0716 

E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu  

 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

http://www.antsz.hu/
http://www.ommf.gov.hu/
mailto:hivatal@mbfh.hu
http://www.mbfh.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
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Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.  

Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.  

Tel.: +36-1-303-9300  

Fax: +36-1-210-4255 

Honlap: www.munka.hu  

 

A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása 2012. január 19-től az alábbiak 

szerint működik: A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok 

Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 

(elérhetőségeik megtalálhatók a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap „Elérhetőségek” 

Munkavédelmi Felügyelőségek menüben) segíti tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és 

munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel 

kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében. 

 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága továbbra is működteti 

központi munkavédelmi információs rendszerét, az ingyenesen hívható zöld számon: 

 

Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) elérhetőségek 

Tel.: 06-80/204-292 

és információs elektronikus postacímén: 

E-mail: munkaved-info@ommf.gov.hu 

 

 

13. További információk 

1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a mindenkori teljesítéskor a 

műszaki specifikációban előírt paramétereknek megfelelő termékeket szállít. 

2. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz 

meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 

szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 

meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés 

szerepel. 

3. Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában a megajánlott termékek vonatkozásában előírja a 

környezetvédelmi termékdíjról és annak megfizetéséről szóló nyilatkozat részajánlatonkénti 

benyújtását. 

Az elbírálásra kerülő nettó ajánlati egységárakat minden egyes megajánlott tétel esetében úgy kell 

megadni, hogy az tartalmaz valamennyi járulékos (pl. a forgalmazással, szállítással, engedélyeztetéssel 

kapcsolatos) költséget, beleértve a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény, 

továbbá annak végrehajtásáról szóló 343/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti termékdíj összegét is. 

4. A tárgyalások során Ajánlatkérő pontosítani kívánja különösen, de nem kizárólagosan a szerződést 
biztosító mellékkötelezettségeket, azok mértékét, a teljesítés menetét, a műszaki paramétereket és 

mindezekkel összefüggésben az ajánlati ár esetleges csökkentésének lehetőségeit. 

 

5. Az Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezettel megkötendő szerződés 

keretösszegének 50 %-ára vállal lehívási kötelezettséget. Az Ajánlatkérő – a Kbt. 131. § (4) bekezdés 

szerinti szervezettel megkötendő szerződés időbeli hatálya alatt – a döntésének megfelelő részletekben 

és ütemezés szerint hívhatja le a szerződésben meghatározott termékeket a keretösszeg mértékéig 

azzal, hogy a keretösszeg lehívási kötelezettséggel nem terhelt részének részleges vagy teljes 

http://www.munka.hu/
http://www.ommf.gov.hu/index.php
mailto:munkaved-info@ommf.gov.hu
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kimerítésére kötelezettséget nem vállal. A Szállító a keretösszeg lehívási kötelezettséggel nem terhelt 

része részleges vagy teljes kimerítésének elmaradása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy 

egyéb igénnyel nem léphet fel az Ajánlatkérővel szemben. 

6. A Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezettel megkötendő szerződés a Felek részéről történő 

aláírás napján lép hatályba és szerződésből eredő kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan 

teljesítésével szűnik meg, azzal, hogy a Megrendelő legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől 

számított 24. hónap utolsó napjáig adhat le lehívást. 
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II. Műszaki leírás 

 Tétellista/műszaki tartalom részletes leírása 

I. rész : Csavarrögzítők rögzítők beszerzése 
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1 947-385 Közepes 
szilárdság
gal 
rendelkez
ő 
csavarrög
zítő 

Közepes szilárdsággal 
rendelkező 
csavarrögzítő; Jó 
térhálósodás passzív 
felületeken is; 
Alkalmazható ipari 
olajokkal enyhén 
szennyezett felületeken 
is; Megelőzi a 
vibrációnak kitett 
alkatrészek pl. 
szivattyúk hajtóházak 
csavarjainak kilazulását; 
lehetővé teszi az 
alkatrészek 
kéziszerszámmal 
történő szétszerelését; 

40-60 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

200 db       Loctite 243   
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kémiai bázis: akrilát; 
Menetméret: M36-ig; 
Oldónyomaték M10 
csavaron: 25-28 Nm; 
Rögzítési idő acélon: 5-
15 perc; Viszkozitás: 
1300-3000 mPas; 
Üzemi hőmérséklet: -
50/180 °C 

2 947-396 Nagy 
szilárdság
gal 
rendelkez
ő rögzítő 

Nagy szilárdságú 
rögzítő, kiválóan ellenáll 
dinamikus és radikális 
terhelésnek; kiválóan 
alkalmas tengelyek, 
fogaskerekek, hengeres 
alkatrészek rögzítésére; 
kémiai bázis: metakrilát; 
rés ≤ 0,25 mm; 
Nyírószilárdság: 25-30 
N/mm2; Viszkozitás: 
2000-3000; Rögzítési 
idő acélon: 3-6 perc; 
Üzemi hőmérséklet: -
50/+150 °C 

200-300 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

18 db       Loctite 638   

3 947-401 Közepes 
szilárdság
gal 
rendelkez
ő  
csavarrög
zítő 

Közepes szilárdsággal 
rendelkező 
csavarrögzítő;  
általános felhasználás 
csavarok rögzítésére; 
kémiai bázis: akrilát; 
menetméret: M36-ig; 
Oldónyomaték M10 
csavaron: 10-12 Nm; 
Rögzítési idő acélon: 5-
15 perc; Viszkozitás: 
800-1600 mPas; Üzemi 
hőmérséklet: -50/+180 
°C 

40-60 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

21 db       Loctite 242   
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4 947-407 Nagy 
szilárdság
gal 
rendelkez
ő  
csavarrög
zítő 

Nagy szilárdsággal 
rendelkező 
csavarrögzítő;  
Elsősorban krómozott 
felületekhez; kémiai 
bázis: akrilát; 
Menetméret: M36-ig; 
Oldónyomaték M10 
csavaron:35-40 Nm; 
Rögzítési idő acélon: 5-
15 perc; Viszkozitás: 
500-900 mPas; Üzemi 
hőmérséklet: -50/+150 
°C 

40-60 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

8 db       Loctite 
2701 

  

5 947-415 Nagy 
szilárdság
gal 
rendelkez
ő olajtűrő 
rögzítő 

Nagy szilárdságú 
rögzítő; kiválóan 
alkalmas 
tengelyek,fogaskerekek, 
hengeres alkatrészek 
rögzítésére; olajtűrő; 
kémiai bázis: metakrilát; 
rés ≤ 0,1 mm; 
Nyírószilárdság: 22-30 
N/mm2; Viszkozitás: 
100-150 mPas; 
Rögzítési idő acélon: 5-
10 perc; Üzemi 
hőmérséklet: -50/150 
°C 

40-60 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

126 db       Loctite 603   

6 947-421 Nagy 
szilárdság
gal 
rendelkez
ő  rögzítő 

Nagy szilárdságú 
rögzítő;kiválóan ellenáll 
dinamikus és radikális 
terhelésnek; kiválóan 
alkalmas tengelyek, 
fogaskerekek, hengeres 
alkatrészek rögzítésére; 
kémiai bázis: metakrilát; 
rés ≤ 0,25 mm; 
Nyírószilárdság: 25-30 

40-60 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

111 db       Loctite 638   



 24 

N/mm2; Viszkozitás: 
2000-3000 mPas; 
Rögzítési idő acélon: 3-
6 perc; Üzemi 
hőmérséklet: -50/150 
°C 

7 947-436 Közepes 
szilárdság
gal 
rendelkez
ő  rögzítő 

Közepes szilárdságú 
rögzítő; Olyan 
alkatrészekhez javasolt, 
melyeket később szét 
kell szerelni, pl.: 
csapágyak, perselyek, 
tengelyek rögzítésére; 
metakrilát; rés ≤ 0,1 
mm; Nyírószilárdság: 5-
10 N/mm2; 
Viszkozitás:400-8000 
mPas; Rögzítési idő 
acélon: 20-30 perc; 
Üzemi hőmérséklet: -
50/150 °C 

40-60 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

6 db       Loctite 641   

8 947-439 Nagy 
szilárdság
gal 
rendelkez
ő  rögzítő 

Nagy szilárdságú 
rögzítő; hőálló; kiválóan 
alkalmas  
radiátorszerelvényeknél 
csapok rögzítésére, 
csapágyak rögzítésére; 
kémiai bázis: metakrilát; 
rés ≤ 0,2 mm; 
Nyírószilárdság: 24-30 
N/mm2; Viszkozitás: 
5000-12000 mPas; 
Rögzítési idő acélon: 
75-85 perc; Üzemi 
hőmérséklet: -50/220 
°C; DVGW tanúsítvány 
( EN 751-1) 

40-60 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

147 db       Loctite 620   
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9 947-446 Közepes 
szilárdság
gal 
rendelkez
ő  
csavarrög
zítő 

Közepes szilárdsággal 
rendelkező 
csavarrögzítő; Általános 
felhasználás csavarok 
rögzítésére; kémiai 
bázis: akrilát; 
Menetméret: M36-ig; 
Oldónyomaték M10 
csavaron: 22-25 Nm; 
Rögzítési idő acélon: 
15-20 perc; Viszkozitás: 
1200-2400 mPas; 
Üzemi hőmérséklet: -
50/150 °C 

40-60 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

48 db       Loctite 262   

10 947-452 Nagy 
szilárdság
gal 
rendelkez
ő  rögzítő 

Nagy szilárdságú 
rögzítő; hőálló ; kiválóan 
alkalmas  
radiátorszerelvényeknél 
csapok rögzítésére; 
csapágyak rögzítésére; 
kémiai bázis: metakrilát; 
rés ≤ 0,3 mm; 
Nyírószilárdság: 25-35 
N/mm2; Viszkozitás: 
6000-7000 mPas; 
Rögzítési idő acélon: 
40-60 perc; Üzemi 
hőmérséklet: -50/220 
°C 

40-60 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

26 db       Nicro-Lok 
26-00 

  

11 947-494 Közepes 
szilárdság
gal 
rendelkez
ő  
csavarrög
zítő 

Közepes szilárdságú 
csavarrögzítő; kémiai 
bázis: akrilát; fém 
csavarrögzítések 
biztosítására; ellenáll 
víznek, olajnak, 
benzinnek, 
tisztítószereknek; üzemi 
hőmérséklet: -50/150 
°C;  

40-60 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

17 db       Ama-Lock   
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12 947-512 Közepes 
szilárdság
gal 
rendelkez
ő  
csavarrög
zítő 

Közepes szilárdsággal 
rendelkező 
csavarrögzítő stift; 
Kenhető paszta; kémiai 
bázis: akrilát; 
Menetméret: M50-ig; 
Oldónyomaték M10 
csavaron: 15-20 Nm; 
Rögzítési idő acélon: 5-
8 perc; Üzemi 
hőmérséklet: -50/150 
°C; célcsoport: MRO / 
kereskedelem 

15-20 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

9 db       Loctite 248   

13 947-522 Közepes 
szilárdság
gal 
rendelkez
ő 
csavarrög
zítő 

Közepes szilárdsággal 
rendelkező 
csavarrögzítő nagy 
menetek rögzítésére; 
Általános felhasználás 
csavarok rögzítésére; 
kémiai bázis: akrilát; 
Menetméret: M80-ig; 
Oldónyomaték M10 
csavaron:10-15 Nm; 
Rögzítési idő acélon: 
15-25 perc; Viszkozitás: 
5600-10000 mPas; 
Üzemi hőmérséklet: -
50/150 °C 

40-60 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

95 db       Loctite 245   

14 947-640 Közepes 
szilárdság
gal 
rendelkez
ő  
csavarrög
zítő 

Közepes szilárdsággal 
rendelkező 
csavarrögzítő;  
általános használat;  
kémiai bázis: akrilát; 
Menetméret: M36-ig; 
rés ≤ 0,25 mm; 
Oldónyomaték M10 
csavaron: 8-12 Nm; 
Rögzítési idő acélon: 5-
15 perc; Viszkozitás: 

200-300 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

335 db       Nicro Lok 
22-42 
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5000-7000 mPas; 
Üzemi hőmérséklet: -
50°C/150 °C 
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II. rész : Felület- és menettömítők beszerzése 
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1 947-389 Rugalmas 
hőálló 
felülettömít
ő  

Rugalmas 
felülettömítő 
megmunkált vagy 
öntött karimákhoz; 
kémiai bázis: 
szilikon; Viszkozitás: 
250-300 mPas; 
nyíró-szilárdság: 1-2 
N/ mm2; max 
résméret: 1 mm; 
rögzítési idő acélon: 
30-50 perc; nagy 
hőállóság; üzemi 
hőmérséklet: -
50/350 °C 

60-90 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

120 db       Loctite 
5920 
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2 947-400 Bevonat 
tömítésekh
ez 

Régi vagy új előre 
gyártott kompresszió 
tömítések 
bevonására; merev 
és rugalmas 
tömítésekhez is 
alkalmas; kémiai 
bázis: modifikált 
gyanta; Ideális a 
javításokat követő 
összeszerelésekhez; 
üzemi hőmérséklet: -
50/200 °C; jó olaj-, 
glikol- és vízállóság 

400-500 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

23 db       Loctite 
5923 

  

3 947-402 Rugalmas 
felülettömít
ő  

Rugalmas 
felülettömítő, 
megmunkált vagy 
öntött karimákhoz; 
kémiai bázis: 
szilikon; 
Viszkozitás:250-350 
mPas; 
nyírószilárdság: 1-2 
N/ mm2; max 
résméret: 1 mm; 
rögzítési idő acélon: 
30-50 perc; nagy 
hőállóság; üzemi 
hőmérséklet: -
60/200 °C 

250-350 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

111 db       Loctite 
5910 

  

4 947-405 Felülettömít
ő merev 
alkatrészek
hez 

Felülettömítő merev 
fém alkatrészekhez, 
öntöttvas 
karimákhoz illetve 
szivattyúházakhoz; 
állag: paszta; kémiai 
bázis: akrilát; 
viszkozitás: 20000-
35000; 

200-300 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

87 db       Loctite 574   
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nyírószilárdság: 8-10 
N/ mm2; max 
résméret: 0,25 mm; 
rögzítési idő:10-15 
perc; üzemi 
hőmérséklet: -
50/150 °C 

5 947-417 Rugalmas  
hőálló 
felülettömít
ő  

Rugalmas 
felülettömítő 
megmunkált vagy 
öntött karimákhoz; 
kémiai bázis: 
szilikon; Viszkozitás: 
250-300 mPas; 
nyírószilárdság: 1-2 
N/ mm2; max. 
résméret: 1 mm; 
rögzítési idő acélon: 
30-50 perc; nagy 
hőállóság; üzemi 
hőmérséklet: -
50/350 °C 

250-350 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

653 db       Loctite 
5920 

  

6 947-435 Felülettömít
ő merev 
alkatrészek
hez 

Felülettömítő merev 
fém alkatrészekhez , 
öntöttvas 
karimákhoz illetve 
szivattyúházakhoz; 
állag: paszta; olajjal 
szennyezett 
felületeken is 
alkalmazható, 
kifejezetten 
alumínium 
felületeken is 
megfelelő tapadást 
eredményez; kémiai 
bázis: akrilát; 
viszkozitás: 10000-

40-60 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

24 db       Loctite 
5188 
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35000; 
nyírószilárdság: 6-10 
N/ mm2; max 
résméret: 0,25; 
rögzítési idő acélon: 
20-30 perc; rögzítési 
idő alumíiumon: 10-
15 perc; üzemi 
hőmérséklet: -
50/150 °C 

7 947-443 Felülettömít
ő merev 
alkatrészek
hez 

Menettömítő durva 
fém menetekhez; 
kémiai bázis: 
metakrilát; 
maximális 
menetméret: M80 = 
R3"; 
oldónyomaték:10-15 
Nm; Viszkozitás: 
15000-35000; 
Rendelkezik DVGW, 
NSF; BAM 
tanúsítványokkal; 
üzemi hőmérséklet: -
50/150 °C 

40-60ml BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

12 db       Loctite 577   

8 947-478 Csőmenet 
és 
hidraulika 
tömítő 

Csőmenettömítő és 
a hidraulika tömítő; 
olaj, gáz és 
vegyszerálló; 
megakadályozza a 
réskorroziót; 
vibrációnak kiválóan 
ellenáll; bontható; 
üzemi hőmérséklet: -
50/180 °C; max. 
résméret. C3/4" 

70-80 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

23 db       NICRO 
LOK 25-75; 
75 ml 
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9 947-488 Teflonos 
csőtömítő 

Teflonos csőtömítő 
fém menetekhez; 
nagynyomású 
vezetékekhez 
használható; 
megakadályozza a 
korróziót; porszáraz: 
10-20 perc;  kitörési 
nyomaték: 4-6 Nm; 
üzemi hőmérséklet: -
50/150 °C; DIN EN 
751-1 szerint 
bevizsgálva 

40-60 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

13 db       Würth 
PTFE csőt 

  

10 947-527 Felülettömít
ő merev 
alkatrészek
hez 

Felülettömítő merev 
fém alkatrészekhez; 
állag: paszta; kémiai 
bázis: akrilát; 
viszkozitás: 40000-
140000 mPas; 
nyírószilárdság: 4-8 
N/mm2; max. 
résméret: 0,25; 
rögzítési idő acélon: 
20-30 perc; nagy 
hőállóság; üzemi 
hőmérséklet: -
50/200 °C 

40-60 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

4 db       LOCTITE 
510 

  

 

  



 33 

 

III. rész: Karosszéria javítás anyagainak beszerzése 
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1 947-899 Felületelőkészítő 
primer 
karosszériajavítás
hoz 

Felületelőkészítő 
karosszérijavításhoz; 
kémiai bázis: 2 
komponensű PUR (poli-
uretán); Normál 
kikeményedésű; 
fazékidő: min. 10 perc ; 
kiváló csiszolhatóság 

145-
160 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

466 db       Terokal 
150 

  

2 947-900 Filler 
karosszériajavítás
hoz 

Filler 
karosszériajavításokhoz; 
poli-észter massza 
műanyag felületekhez; 
kikeményedés után jó 
rugalmasság, kiválóan 
csiszolható 

0,8-1,2 
kg 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

169 db       Terokal 
filler 
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3 947-901 Tisztító folyadék 
karosszéria 
javításhoz 

Tisztítófolyadék 
karosszériajavításokhoz; 
műanyag felületek 
tisztításához ragasztás 
előtt; kémiai bázis: 
alkohol; gyors oldószer 
párolgás 

800-
1100 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

75 liter       Terosol 
FL 
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IV. rész Mechanikus tömítőanyagok beszerzése 
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1 914-471 Kétoldalas 
öntapadó  
habszalag 

Mindkét oldalon 
erős rögzítőhatású 
habszalag, 
fedőpapírral 
(tükörragasztó), 
kül- és beltéri 
használatra. Sima 
és durva 
felületeken 
egyaránt jól tapad. 
Jó minőségű 
(zártcellás poli-
etilén) habborítása 
kompenzálja a 
felületi 
egyenetlenségeket. 
UV-, olaj- és 
nedvességálló. 
Szélesség: 19 mm 

40 - 60 
m/tekercs 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

7733 méter       többféle   
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2 914-498 Kétoldalas 
öntapadó 
habszalag 

Mindkét oldalon 
erős rögzítőhatású 
habszalag, 
fedőpapírral 
(tükörragasztó), 
kül- és beltéri 
használatra. Sima 
és durva 
felületeken 
egyaránt jól tapad. 
Jó minőségű 
(zártcellás poli-
etilén) habborítása 
kompenzálja a 
felületi 
egyenetlenségeket. 
UV-, olaj- és 
nedvességálló. 
Szélesség: 25 mm 

40 - 60 
m/tekercs 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

236 db       többféle   

3 914-500 Kétoldalas 
öntapadó 
habszalag 

Mindkét oldalon 
erős rögzítőhatású 
habszalag, 
fedőpapírral 
(tükörragasztó), 
kül- és beltéri 
használatra. Sima 
és durva 
felületeken 
egyaránt jól tapad. 
Jó minőségű 
(zártcellás poli-
etilén) habborítása 
kompenzálja a 
felületi 
egyenetlenségeket. 
UV-, olaj- és 
nedvességálló. 
Szélesség: 9 mm 

40 - 60 
m/tekercs 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

169 tekercs       többféle   
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4 914-501 Kétoldalas 
öntapadó  
habszalag 

Mindkét oldalon 
erős rögzítőhatású 
habszalag, 
fedőpapírral 
(tükörragasztó), 
kül- és beltéri 
használatra. Sima 
és durva 
felületeken 
egyaránt jól tapad. 
Jó minőségű 
(zártcellás poli-
etilén) habborítása 
kompenzálja a 
felületi 
egyenetlenségeket. 
UV-, olaj- és 
nedvességálló. 
Szélesség: 19 mm 

40 - 60 
m/tekercs 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

320 tekercs       többféle   

5 914-503 Kétoldalas 
öntapadó 
habszalag 

Mindkét oldalon 
erős rögzítőhatású 
habszalag, 
fedőpapírral 
(tükörragasztó), 
kül- és beltéri 
használatra. Sima 
és durva 
felületeken 
egyaránt jól tapad. 
Jó minőségű 
(zártcellás poli-
etilén) habborítása 
kompenzálja a 
felületi 
egyenetlenségeket. 
UV-, olaj- és 
nedvességálló. 
Szélesség: 25 mm. 

40 - 60 
m/tekercs 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

400 tekercs       többféle   
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6 914-505 Kétoldalas 
öntapadó 
habszalag 

Mindkét oldalon 
erős rögzítőhatású 
habszalag, 
fedőpapírral 
(tükörragasztó), 
kül- és beltéri 
használatra. Sima 
és durva 
felületeken 
egyaránt jól tapad. 
Jó minőségű 
(zártcellás poli-
etilén) habborítása 
kompenzálja a 
felületi 
egyenetlenségeket. 
UV-, olaj- és 
nedvességálló. 
Szélesség: 50 mm 

40 - 60 
m/tekercs 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

105 db       többféle   

7 914-733 Kétoldalas 
öntapadó 
habszalag 

Kétoldalas 
öntapadó, nagy 
szakítószilárdságú, 
zártcellás akril 
habszalag, poli-
etilén védőfóliával. 
UV-, öregedés és 
vegyszerálló, erős, 
tartós kötést 
biztosít texturált 
felületeken is. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
40/90 (150) °C. 
Vastagság: 1 mm. 
Szélesség: 19 mm 

30 - 40 
m/tekercs 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

330 méter       többféle   
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8 914-735 Kétoldalas 
öntapadó 
habszalag 

Kétoldalas 
öntapadó, nagy 
szakítószilárdságú, 
zártcellás akril 
habszalag, poli-
etilén védőfóliával. 
UV-, öregedés és 
vegyszerálló, erős, 
tartós kötést 
biztosít texturált 
felületeken is. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
40/90 (150) °C. 
Vastagság: 1 mm. 
Szélesség: 25 mm 

30 - 40 
m/tekercs 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

250 méter       többféle   

9 914-736 Javítószalag Nyújtással 
aktiválható, 
sokoldalúan 
alkalmazható 
javítószalag, 
átfedéssel rögzít. 
Másodpercek alatt 
lég- és vízzáró, 
rugalmas tömítést 
hoz létre, 
szennyezett és 
nedves felületeken 
is alkalmazható. 
Ellenáll UV-
sugárzásnak, 
üzemanyagoknak, 
olajoknak, 
oldószereknek, 
savaknak. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
65/260 °C. 
Keménység (Shore 

3 - 4 
m/tekercs 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

112 db       Main 
Systems 

  



 40 

A): kb. 50. 
Nyújthatóság: kb. 
300%. 
Nyomásállóság: 10 
bar-ig. 
Elektromosan 
szigetel: 8 kV-ig. 
Szélesség: 25-26 
mm Szín: fekete 

10 947-189 Kétoldalas 
ragasztószal
ag 

Kétoldalas 
ragasztószalag 
poli-észter 
hordozón, akril 
ragasztóval, poli-
propilén 
védőréteggel. Fém- 
és műanyag 
felületekre is 
alkalmazható, 
rendkívül erős 
ragasztóerőt 
biztosít. Nem 
nyúlik, nem 
zsugorodik, UV-
álló. 
Felhasználható: 
175°C –ig. 
Szakítószilárdság: 
kb. 40 N/cm2. 
Vastagság 
(védőréteg nélkül): 
kb. 220 µm. 

40 - 60 
m/tekercs 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

57 db       Main 
Systems 
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Szélesség: 19 mm 

11 947-306 UV-fényvédő 
ragasztószal
ag 

Hengerelt vinil 
filmből készített, 
akril bázisú 
ragasztószalag, 
szilikon 
védőfóliával. 
Nyomásérzékeny, 
nem gyúlékony, 
tartósan ragad, 8 - 
10 évig véd. 
Kadmiummentes, 
víz-, mosószer-, 
sav-, lúg-, fagyálló- 
és olajálló. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
40/90 °C. Lefejtési 
szilárdság (24 óra 
után, 
rozsdamentes 
acélról): legalább 
15 N/25 mm. 
Húzószilárdság: 
kb. 10 N/cm2. 
Szakadási nyúlás: 
100%. UV-
áteresztés: 
legfeljebb 0,1%. 

8 - 12 
m/tekercs 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

32 doboz       Sika   
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Vastagság: kb. 
0,01 mm. 
Szélesség: 25 mm 

12 947-448 Menettömítő 
zsinór 

Nylon alapú, 
szilikonolajjal 
impregnált tömítő 
zsinór, fém- és 
műanyag menetek 
és szerelvények 
tömítésére. 
Azonnal tömít, nem 
keményedik, 
pozícionálható. 
Maximális 
menetméret: 4". 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
40/130 °C. Gáz- és 
ivóvíz 
engedélyekkel, 
DVGW, KTW, 
NSF/ANSI 
tanúsítványokkal 
rendelkezik. 

140 - 160 
m 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

1467 db       Loctite 55   
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13 947-530 Menettömítő 
zsinór 

Nylon alapú, 
szilikonolajjal 
impregnált tömítő 
zsinór, fém- és 
műanyag menetek 
és szerelvények 
tömítésére. 
Azonnal tömít, nem 
keményedik, 
pozícionálható. 
Maximális 
menetméret: 4". 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
40/130 °C. Gáz- és 
ivóvíz 
engedélyekkel, 
DVGW, KTW, 
NSF/ANSI 
tanúsítványokkal 
rendelkezik. 

40 - 60 m BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

471 db       Loctite 55   
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V. rész: Ragasztók beszerzése 
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1 620-565 Defektjavító 
teherautókhoz 

Defektjavító szett 
teherautóhoz. A 
szettnek tartalmazni 
kell: 4 db kerek folt 
(kicsi); 3 db kerek folt 
(közepes) 
;1 db kerek folt (nagy);1 
db ovális folt (közepes); 
1 db ovális folt (nagy); 1 
db 10 g ragasztó; 1 db 
fém csiszoló 

szett BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

9 db       Rema TIP-TOP 
TT12  Car 
&Truck set 

  

2 943-287 Általános 
pillanatragaszt
ó 

Pillanatragasztó 
műanyagok és 
elasztomerek 
ragasztásához; 
oldószermentes, nagy 
kezdeti szilárdság; 
gyors kikeményedés; 
kémiai bázis: ciano-
akrilát; rögzítési idő: 2-
10 mp; viszkozitás: 8-10 
mPas; 

20-25 
gr 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

277 db       Nicro Bond V-5   
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3 944-027 Szerkezeti 
ragasztó 

Egykomponensű poli-
uretán  szerkezeti 
ragasztó; alkalmas fa 
fém, műanyag felület 
ragasztására; rugalmas 
átfesthető; jó réskitöltő 
tulajdonsággal bír; 
rezgés és zajcsillapító; 
korróziógátló; 
elektromosan nem 
vezetőképes; bőrösödéi 
idő: 30-50 perc; nyitott 
idő: 30-50 perc; Shore 
A keménység: 40-60; 
Húzó-nyíró szilárdság: 
2-3 MPa; szakadási 
nyúlás: 350-450 % 

300-
350ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

1034 db       Sikaflex 252   

4 944-033 Szerkezeti 
ragasztó 

Egykomponensű poli-
uretán  szerkezeti 
ragasztó; alkalmas fa, 
fém, műanyag felület 
ragasztására ; 
rugalmas, átfesthető; jó 
réskitöltő tulajdonsággal 
bír; rezgés és 
zajcsillapító; 
korróziógátló; 
elektromosan nem 
vezetőképes; 
bőrösödési idő: 30-50 
perc; nyitott idő: 30-50 
perc; Shore A 
keménység: 40-60; 
Húzó-nyíró szilárdság: 
2-3 MPa; szakadási 
nyúlás: 350-450 % 

300-
350ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

258 db       Sikaflex 252   
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5 944-592 Ragasztó és 
tömítőanyag 

Átlátszó ragasztó- és 
tömítőanyag; 
gázhajtású adagolóba 
csomagolt, nem 
tartalmaz cianátot, nem 
csöpög, enyhe szagú, 
átfesthető; 
szakítószilárdság 13-15 
N/mm2; használható 
fémfelületen, üvegen, 
kerámián, laminált 
lapon, festett felületen. 

200-
250ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

130 db       Mega Bond Seal   

6 944-620 Ragasztó és 
tömítőanyag 

Ragasztó és tömítő; 
kémiai bázis: ecetsavas 
szilikon; kiváló tapadás 
csempén, fán, üvegen, 
kerámián; bőrösödési 
idő: 15-20 perc; 
szakadási nyúlás: 550-
600 %; Shore A : 25-35 

300-
350 
cm3 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

2826 db       FBS rag. töm.   

7 947-152 Faenyv Faenyv; kémiai bázis: 
vizes diszperzió; 
sokcélú felhasználás; 
faenyvezés 
forgácslapok; furnérok, 
kartonok enyvezésére; 
magas szilárdság; 
nyitott idő: 7-12 perc; 
Szilárdanyag tartalom: 
min 50 % ; vízállóság: 
EN 204 D3; alkalmazási 
mennyiség: 120-180 
g/m2 

8-12 kg BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

28 kg       Faenyv D3   



 47 

8 947-153 Faenyv Faenyv; kémiai bázis: 
vizes diszperzió; 
sokcélú felhasználás; 
faenyvezés 
forgácslapok; furnérok, 
kartonok enyvezésére; 
magas szilárdság; 
nyitott idő: 10-20 perc; 
vízállóság: EN 204 
D3/D4 

8-12 kg BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

766 kg       Faenyv D3/D4   

9 947-184 Kontaktragasz
tó 

Oldószeres 
kontaktragasztó; 
alkalmas lábazatok, 
lépcsőszegélyek PVC 
profilok ragasztására, 
PVC parafa- vagy fa 
padló és falburkolatok 
ragasztására; alkalmas: 
falak, padló, 
mennyezet, cement, fa, 
gipszkarton; 
szárazanyag tartalom: 
min. 25 %; alacsony 
viszkozitás; várakozási 
idő: 10-20 perc; nyitott 
idő: 40-50 perc 

4-6 kg BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

41 kg       Adesilex VZ   

10 947-187 PVC és 
csőidomragas
ztó 

PVC és csőidom 
ragasztó; 
felhasználható 
ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés 
területén; szárazanyag 
tartalom: 18-22 %; 
kötési idő: 2-4 perc; 
terhelhetőség: 10 perc 
után; kiadósság: 250-
400 g/m2 

100-
130 g 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

7 db       Vinilflix   
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11 947-190 Laminálóragas
ztó A 
komponens 

Lamináló ragasztó A 
komponens; 
felhasználható minták, 
negatívok, sablonok, 
segédszerszámok, 
alkatrészek készítésére; 
állag: sárgás folyadék; 
kémiai bázis: 2K epoxi; 
hajlítószilárdság: 250-
350 Mpa; fazékidő: 20-
30 perc; lineáris 
zsugorodás: 0,1-0,3 % 

4-6 kg BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

83 kg       Renlam M-1   

12 947-191 Laminálóragas
ztó B 
komponens 

Lamináló ragasztó B 
komponens Harter 

0,8-1,2 
kg 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

17 kg       HY-956   

13 947-192 Epoxi 
ragasztóanya
g 

Ragasztóanyag; kémiai 
bázis: 2K epoxi; szürke; 
nyitott idő: 4-6 perc; 
enyhén tixotróp; jó 
benzin és olajálló; 
húzószilárdság fém-fém 
ragasztás esetén: 20-25 
N/mm2 

2x 0,6-
0,9 kg 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

555 db       Araldit (A+B)   

14 947-194 Epoxi 
ragasztóanya
g 

Nagyszilárdságú 
ragasztóanyag; kémiai 
bázis: 2K epoxi; 
alkalmazható kerámia, 
fém, kemény műanyag 
ragasztására; 
nyírószilárdság: 40 
MPa; Shore D 
keménység: 80-85 

20-30 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

23 db       Mega ZR   
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15 947-195 Nagy 
szilárdságú 
ragasztóanya
g 

Nagy szilárdságú 2 
komponensű 
ragasztóanyag; kémiai 
bázis: akril; acél, vas, 
alumínium, műanyag, 
kerámia ragasztására; 
nyitott idő: 5-15 perc; 
üzemi hőmérséklet: -
35/120°C 

20-30 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

410 db       Mega Cryl   

16 947-196 Epoxi 
ragasztóanya
g 

Nagyszilárdságú 
ragasztóanyag; kémiai 
bázis: 2K epoxi; 
alkalmazható kerámia, 
fém, kemény műanyag 
ragasztására; 
nyírószilárdság: 40 
MPa; Shore D 
keménység: 80-85 

20-30 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

121 db       Mega ZR   

17 947-198 Epoxi 
ragasztóanya
g 

Kétkomponensű 
ragasztó; kémiai bázis: 
epoxi; ideális üveg, 
dekorációs elemek és 
kijelzők ragasztásához, 
barkácsoláshoz; 
fazékidő: 5-10 perc; 
rögzítési idő: 10-15 
perc; viszkozitás: 20-25 
Pas; nyírószilárdság: 
20-25 N/mm2; 
lefejtőszilárdság: 3 
N/mm2; üzemi 
hőmérséklet: -55C/100 
°C 

20-
30ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

36 db       Loctite EA 3430   
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18 947-212 Vegyi szög Vegyi szög, erős, 
ellenálló, gyorsan 
keményedő, tartós, 
oldószermentes 
ragasztó. Helyettesíti a 
hegesztést, forrasztást, 
szegecselést, 
csavarozást. Kiválóan 
ragasztja a 
műanyagokat, 
alumíniumot, kerámiát, 
acélt, fát. Ellenáll 
ütésnek, vibrációnak, 
időjárásnak, 
nedvességnek, 
ásványolajtermékeknek. 
Bedolgozási idő: 1 -2 
perc. Funkcionális 
kikeményedés: kb. 4 
óra. Húzó-nyíró 
szilárdság (acél): 
legalább 24 N/mm2. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
50/120 °C. Átütési 
feszültség: 200 kV. 
Keménység (Shore D): 
legalább 75 

40 - 60 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

26 db       MAIN 
SYST.911200 
PRP 
RAGASZTÓ 
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19 947-216 Pillanatragaszt
ó 
műanyagokho
z 

Pillanatragasztó, 
alapozóval, nehezen 
ragasztható 
műanyagokhoz; jól 
ragasztható műanyag 
dekorpanelek, nyél 
rögzítése 
acélszerszámhoz; PU-
huzalok; gumiprofilok; 
szilikongumi; O-gyűrű; 
műanyag fogaskerekek; 
kémiai bázis: 
cianoakrilát; rögzítési 
idő: 1-5 perc; 
viszkozitás: 20 mPas; 
hézagkitöltő képesség: 
0,1 mm; 
szakítószilárdság: 25-
30 N/mm2; 
nyírószilárdság: 10-15 
N/ mm2; üzemi 
hőmérséklet: -60/90 °C 

20 g + 
50 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

3 db       Main System 
502120 Silfix 
rag+ Silfix 
alapozó 

  

20 947-232 Epoxi 
ragasztóanya
g 

Ragasztóanyag; kémiai 
bázis: 2K epoxi; szürke; 
nyitott idő: 4-6 perc; 
enyhén tixotróp; jó 
benzin és olajálló; 
húzószilárdság fém-fém 
ragasztás esetén: 20-25 
N/mm2 

2*( 0,8-
1,2 ) kg 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

13 db        ARALDIT  AW 
2101/ Harter HW 
2951 

  

21 947-327 Burkolat 
ragasztó 

 Oldószeres 
burkolatragasztó; 
Kémiai bázis: poli-
kloroprén; PVC, 
linóleum, 
szőnyegburkolatok 
ragasztására; nyitott 
idő: 10-30 perc; 
szárazanyag tartalom: 

0,8 -1,2 
kg 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

380 liter       Pálma fix 417756   
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min. 35 %; kiadósság: 
250-300 ml/ m2 

22 947-335 Barkácsragas
ztó 

Alkalmas papír, karton, 
bőr, fa, műanyag, üveg 
és porcelántárgyak 
ragasztására. Gyorsan 
száradó barkács 
ragasztó. 

50-70 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

977 db       TECHNOKOL 
RAPID NOR 

  

23 947-341 Ragasztó 
spray  

Ragasztó spray; 
alkalmas papír, 
kartonpapír, 
papírlemez, fa, parafa, 
bőr, textil, gumihab, 
műanyag fólia 
ragasztására; ragasztás 
gyors egyszerű; spray 
kiszerelés állító 
szeleppel; nem porózus 
anyagok esetében a 
párolgási idő: 1-15 perc 

350-
450 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

20 db       Motip   

24 947-344 Kontakt 
ragasztó 

Gyorsan száradó 
kontakt és 
szerelőragasztó, 
minden típusú könnyű 
építőanyaghoz; kémiai 
bázis: szintetikus 
kaucsuk; üzemi 
hőmérséklet: -44/80 °C; 
aeroszol; gyors 
egyszerű felhasználás 

400- 
600ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

11 db       Würth 
szóróragasztó 
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25 947-353 Általános 
pillanatragaszt
ó 

Pillanatragasztó 
általános 
felhasználásra, 
műanyag, gumi, fém 
ragasztására; 
Viszkozitás: 20-40 
mPas; Rögzítési idő: 5-
20 mp; üzemi 
hőmérséklet:-40/80 °C 

20-
30ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

3 db       LOCTITE 495   

26 947-358 Ragasztó 
spray  

Ragasztó spray; 
alkalmas papír, 
kartonpapír, 
papírlemez, fa, parafa, 
bőr, textil, gumihab, 
műanyag fólia 
ragasztására; ragasztás 
gyors egyszerű; spray 
kiszerelés állító 
szeleppel; nem porózus 
anyagok esetében a 
párolgási idő: 1-15 perc 

400-
600ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

20 db       Weicon   

27 947-371 Faipari 
ragasztó 

Diszperziós faipari 
ragasztó; keményfák 
ragasztása, bútoripari 
ragasztásokra, 
szerkezeti 
ragasztásokra; nyitott 
idő. 10-15 perc; D2 
vízállóság 

700-
800 g 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

13 db       Emfibois 885   

28 947-375 Erősragasztó Oldószeres 
erősragasztó; kémiai 
bázis: poli-kloroprén; 
alkalmas fa, bőr, fém 
műanyag gumi 
ragasztására; könnyen 
kenhető; ellenáll híg 
savaknak lúgoknak; 
szárazanyag tartalom: 
22-26 %; nyitott idő: 10-

0,8-1,2 
kg 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

7050 db       Pálmatex    
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30 perc; kiadósság: 
200-300 ml/m2 

29 947-381 Bőrdíszműves 
ragasztó 

Bőrdíszműves ragasztó 
ideiglenes 
ragasztásokhoz; kémiai 
bázis: oldószeres 
kaucsuk; állag: 
viszkózus folyadék; 
viszkozitás:4200-5200 
mPas; száradási idő: 
10-20 perc 

150-20 
kg 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

107 kg       Dolestic   

30 947-382 Erőskötésű 
kontaktragaszt
ó 

Nagy kötéserősségű, 
poli-kloroprén bázisú 
építőipari 
kontaktragasztó. 
Alkalmas burkolati 
profilok, melegpadló 
burkolatok betonra, 
fára, esztrichre és 
egyéb aljzatokra történő 
ragasztására. Toluolt 
nem tartalmaz. 
Szárazanyag tartalom: 
kb. 35%. Nyitott idő: 10 
– 30 perc. Kiadósság: 
200 – 300 ml/m2. 

800 - 
1000 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

112 kg       PATTEX 
PALMAFIX  

  

31 947-410 Pillanatragaszt
ó 
műanyagokho
z 

Pillanatragasztó 
kifejezetten műanyagok 
és gumik ragasztására; 
Viszkozitás: 10-30 
mPas; Rögzítési idő: 2-
10 mp; üzemi 

20-30 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

1410 db       Loctite 406   
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hőmérséklet:-40/120 °C 

32 947-422 Epoxi 
ragasztóanya
g 

Ferroszilícium töltésű 
2K epoxigyanta kiváló 
nyomószilárdsággal; 
ideális nagy 
nyomásnak, lökésszerű, 
rázó- és más extrém 
igénybevételnek kitett 
felületek felújításának; 
felhasználható: 
reteszhornyok, 
reteszkötések 
felújítására; 
elhasználódott 
hengeres illesztések 
felújítására; fazékidő: 
15-25 perc; rögzítési 
idő: 2-3 óra; 
nyírószilárdság: 17 N/ 
mm2; nyomószilárdság: 
125 N/ mm2; üzemi 
hőmérséklet: -30/120 
°C 

450-
480 g 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

74 db       LOCTITE EA 
3478 

  

33 947-424 Általános 
pillanatragaszt
ó 

Pillanatragasztó 
általános 
felhasználásra, 
műanyag, gumi, fém 
ragasztására; 
Viszkozitás: 20-40 
mPas; Rögzítési idő: 5-
20 mp; üzemi 
hőmérséklet:-40/80 °C 

20-30 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

20 db       Loctite 495   
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34 947-427 Pillanatragaszt
ó fémekhez 

Pillanatragasztó, 
felhasználható 
műanyag, gumi, fém 
ragasztására; 
Viszkozitás: 100-130 
mPas; Rögzítési idő: 
10-30 mp; üzemi 
hőmérséklet:-40/80 °C 

20-30 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

22 db       Loctite 496   

35 947-432 Pillanatragaszt
ó 
műanyagokho
z 

Pillanatragasztó, 
felhasználható 
műanyag, gumi, fém, 
porózus anyagokhoz, pl 
fa, papír, bőr, textil 
ragasztására; 
Viszkozitás: 90-130 
mPas; Rögzítési idő: 3-
10 mp; üzemi 
hőmérséklet: -40/120 
°C 

20-30 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

128 db       Loctite 401   

36 947-455 Szerkezeti 
ragasztóanya
g 

Kétkomponensű 
ragasztóanyag; jól 
ragasztható fém, 
rozsdamentes acél; 
alumínium, műanyagok 
(ABS; polisztirol; PVC, 
poli-karbonát, fa, kő, 
kerámia, üveg); kémiai 
bázis: metil-metakrilát-
észter; száradási idő: 2-
10 perc; végső 
szilárdság: 4-5 óra; 
ragasztási idő: 210 
kg/cm3;  jó 
benzinállóság; híg 
savaknak ellenáll; 

50-70 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

5 db       Main system 
503005 Multimix 
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37 947-484 Gyors epoxi 
ragasztó 

Kémiai bázis: epoxi 
gyanta; 2 komponensű; 
felhasználható acél, 
vas, műanyag, kerámia 
ragasztására 

2x 40-
60 g 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

628 db       Eporapid   

38 947-495 Gyors epoxi 
ragasztó 

Kémia bázis: epoxi 
gyanta; 2 komponensű; 
felhasználható acél, 
vas, műanyag, kerámia 
ragasztására 

2*20-30 
g 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

20 db       Uverapid (A+B)   

39 947-500 Általános 
pillanatragaszt
ó 

Pillanatragasztó, fém, 
kemény műanyag, 
kerámia, fa, bőr 
ragasztására; kémiai 
bázis: ciano-akrilát; 
max. ragasztási rés: 0,1 
mm; nyírószilárdság: 
15-25 N/mm2; rögzítési 
idő: 15-20 mp; üzemi 
hőmérséklet: -60/80 °C 

20-30 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

142 db       Mega Bond Extra   

40 947-501 Pillanatragaszt
ó + primer 

Pillanatragasztó primer  
kifejezetten nehezen 
ragasztható műanyag 
felületekre, pl. PP, PE 
szilikongumi, jól 
ragasztható ezen kívül 
az ABS, alumínium, 
gumi, fa; viszkozitás 
(ragasztó): 900-11100 
mPas; viszkozitás ( 
primer): 3-5 mPas; 
primer színe: fehér; 
max. ragasztási rés: 
0,25 mm; 
nyírószilárdság: 3-10 
N/mm2 ( PP) 

20 g + 
50 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

21 db       Mega Firm Plus   
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41 947-507 Erősragasztó Nagy kötéserősségű, 
poli-kloroprén bázisú 
univerzális 
kontaktragasztó, szinte 
minden felületre. Víz- 
és öregedésálló, híg 
savaknak, lúgoknak 
ellenáll, toluolt nem 
tartalmaz. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
40/110 °C. 
Szárazanyag tartalom: 
legalább 20%. Nyitott 
idő: 10 – 30 perc. 
Kiadósság: 200 – 300 
ml/m2. 

40 - 60 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

2 db       Pattex Palmatex   

42 947-508 Magas 
szilárdsággal 
rendelkező 
pillanatragaszt
ó 

Pillanatragasztó fém , 
gumi és műanyag 
ragasztására; kémiai 
bázis: ciano-akrilát; 
viszkozitás: 60-80 
mPas; húzószilárdság 
(acélon): 20-25 N/mm2; 
rögzítési idő: 
műanyagon: 4-8 mp, 
acélon: 40-60 mp. 
Üzemi hőmérséklet: -
50/90 °C  

20-30 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

26 db       Nicro Bond V-8   

43 947-509 Általános 
pillanatragaszt
ó 

Pillanatragasztó fém, 
gumi ragasztásához; 
kémiai bázis: ciano-
akrilát; viszkozitás: 150-
220 mPas; rögzítési idő 
acélon: 30-50 mp; 
Rögzítési idő EPDM-en: 
2-5; nyírószilárdság 
alumíniumon: 15-20 
N/mm2; nyírószilárdság 

20-30 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

270 db       Sicomet 8400   
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EPDM-n: 2-5 N/ mm2; 
Üzemi hőmérséklet: -
50/90 °C  

44 947-528 Faipari 
ragasztó 

Diszperziós faipari 
ragasztó; keményfák 
ragasztása, bútoripari 
ragasztásokra, 
szerkezeti 
ragasztásokra; nyitott 
idő. 10-15 perc; D2 
vízállóság 

20-25 
kg 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

33 db        EMFIBOIS 885   

45 947-534 Két 
komponensű 
szerkezeti 
ragasztó 

Kétkomponensű 
ragasztóanyag; 
alkalmas műanyagok, 
festett acél, kő, beton, 
fa ragasztására; ellenáll 
savaknak, lúgoknak; 
keverési idő: 1-3 perc; 
bedolgozási idő: 3-5 
perc; húzószilárdság: 
2620 N/cm2; hőállóság: 
90 °C-ig; szín: fekete; 

200-
250 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

3 db       NPG 403 2-K   

46 947-541 PVC és 
csőidomragas
ztó 

PVC és csőidom 
ragasztó, 
felhasználható 
ivóvízellátás, szennyví 
elvezetés területén; 
alkalmas PVC csövek 
és idomok 
ragasztásához; 
szárazanyag tartalom: 
18-22 %; kötési idő: 2-4 

100-
130 g 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

8 db       Vinilflix   



 60 

perc; terhelhetőség: 10 
perc után; kiadósság: 
250-400 g/m2 

47 947-554 Szerkezeti 
ragasztó 

Szerkezeti ragasztó, 
felhasználható PVC, 
akrillátok, fenoltartalmú 
anyagok 
ragasztásához; kémiai 
bázis: akrilát; 
Viszkozitás: 50000-
80000 mPas; rögzítési 
idő: 2-5 perc; 
nyírószilárdság:15-30 
N/mm2 

40-60 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

12 db       LOCTITE 330   

48 947-565 Hidegeljáráso
s 
ragasztóanya
g 

Hidegeljárásos 
ragasztóanyag, két 
komponensű; ideális 
szállítószalagok 
végtelenítésére és 
javítására, külszíni és 
földalatti 
gumibrukolatok 
javítására; 
felhasználható 
textílbetés 
gumihevederek 
végtelenítésére hideg 
vulkanizálással; nem 
gyúlékony; 
felhasználási idő 
összekeverés után 2 
órán belül; szín: fekete 

1 
kg+40 
g 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

21 db       TIP-TOP SC: 
2000 + UT-R 20 
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49 947-570 Szélvédőraga
sztó 

Személygépkocsik, 
furgonok, buszok, 
haszonjárművek 
szélvédőinek 
ragasztásához 
használható; várakozási 
idő: 1-2 óra; normál 
szilárdság: 2-3 Mpa 

300-
350 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

154 db       Würth 
szélvédőragasztó 

  

50 947-574 Szerkezeti 
ragasztóanya
g 

Szerkezeti ragasztó 
üvegragasztáshoz; jó 
ütésállósság jellemzi; 
kémiai bázis: akrilát; 
viszkozitás: 20000-
40000 mPas; rögzítési 
idő: 2-5 perc; 
nyírószilárdság: 25-30 
N/mm2 

40-
60ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

129 db       Loctite 3298   

51 947-576 Kétkomponen
sű 
pillanatragaszt
ó 

Kétkomponensű 
réskitöltő, gyorsan kötő 
ragasztó; kiválóan 
alkalmazható 
műanyagokhoz, 
gumikhoz, fémekhez, 
fához, papírhoz, 
szövetekhez; kémiai 
bázis: ciano-akrilát; 
nyírószilárdság acélon: 
20-25 N/ mm2; 
réskitöltés: 5 mm-ig; 
állag: tixotróp gél; 
rögzítési idő: 90 -150 
mp; pipetta kialakítás 

10-15 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

7 db       Loctite 3090   
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52 947-648 Folyékony fém Folyékony fém, ideális 
gyors javítási módszer 
formakitöltésre. 1:1 
keverési arány; 
felhasználható szivattyú 
házakhoz, 
hőcserélőkhöz, 
csapszegekhez, 
kondenzátorokhoz, 
motorblokkokhoz, 
tengelyekhez, 
csapágyfészkekhez; 
fazékidő: 5-10 perc; 
nyomószilárdság: 65-75 
N/mm2; húzószilárdásg: 
11-13 N/ mm2; üzemi 
hőmérséklet. -60/120 
°C 

400-
600 g 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

11 kg       Würth 
fémragasztó 

  

53 947-711 Defektjavító 
teherautókhoz 

Defektjavító szett 
teherautóhoz. A 
szettnek tartalmazni 
kell: 6 db kerek folt ; 1 
db ovális folt ; 1 db 5 g 
ragasztó; 1 db fém 
csiszoló 

szett BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

15 db       Rema TIP-TOP 
TT11  Car 
&Truck set 

  

54 947-714 Defektjavító 
teherautókhoz 

Defektjavító szett 
teherautóhoz. A 
szettnek tartalmazni 
kell: 4 db kerek folt 
(kicsi); 3 db kerek folt 
(közepes) 
;1 db kerek folt (nagy); 
1 db ovális folt 
(közepes); 1 db ovális 
folt (nagy); 1 db 10 g 
ragasztó; 1 db fém 
csiszoló 

szett BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

3 db       Rema TIP-TOP 
TT12  Car 
&Truck set 
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55 947-721 Kontaktragasz
tó 

Diszperziós kontakt 
ragasztó; kémiai 
bázis:poli-vinil-acetát és 
kopolimerei, poli-akrilát 
kopolimere, 
természetes és 
szintetikus latexek; 
egyszerűen 
feldolgozható; szerves 
oldószert nem 
tartalmaz; kiváló 
tapadás; homogén és 
heterogén PVC és 
poliolefin és/vagy gumi 
lapok, tekercsek 
ragasztására; 
szárazanyag tartalom: 
>40 %; várakozási idő: 
nedvszívó aljzaton: <15 
perc; nem nedvszívó 
aljzaton: <120 perc; 
nyitott idő: nedvszívó 
aljzaton: <60 perc, nem 
nedvszívó aljzaton: 
<120 perc 

20-25 
kg 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

2620 kg       SCHŐNOX 
Unitech 

  

56 947-735 Kontaktragasz
tó 

Oldószeres poli-
kloroprén 
kontaktragasztó, PVC- 
és gumiburkolatok, 
szegőlécek, rétegelt- és 
farostlemezek, 
hangszigetelő anyagok 
ragasztására. 
Hőállóság 80˚C-ig.  
Viszkozitás 20˚C-on 
5000 mPas; kötési idő: 
10-20 perc;  
Anyagszükséglet kb. 
300 g/m2 

0,8-1,2 
l 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

11 db       EMFI TRADIFIX 
SUPER 
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57 947-742 Defektjavító 
teherautókhoz 

Defektjavító szett 
teherautóhoz. A 
szettnek tartalmazni 
kell:: 4 db kerek folt 
(kicsi); 3 db kerek folt 
(közepes) 
;1 db kerek folt (nagy);1 
db ovális folt (közepes); 
1 db ovális folt (nagy); 1 
db 10 g ragasztó; 1 db 
fém csiszoló 

szett BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

85 db       Rema TIP-TOP 
TT12  Car 
&Truck set 

  

58 950-050 Hígító lemosó Poli-kloropén anyagok 
hígítására és 
tisztítására, színtelen 
folyadék; Sűrűség: 0,7-
0,9 g/cm3 

0,8-1,2 
l 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

73 liter       PATTEX   
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VI. rész: Szélvédőragasztás anyagainak beszerzése 
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1 944-014 Gyorskötésű 
szélvédőragasztó 

Gyorskötésű, 
hidegen 
feldolgozható 1 K 
PUR 
szélvédőragasztó; 
primermentes, 
kiváló állékonyságú; 
rövid 
műhelyelhagyási 
idő; 
oldószermentesség; 
Bőrösödési idő: 10-
15 perc; Shore A 
keménység: 60-80; 
Húzószilárdság: 7-9 
N/ mm2; szakadási 
nyúlás: 220-260 %; 
nincs 
kontaktkorrózió 
alumínium 
felületeken 

300-
350 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

100 db       Sika Track 
Drive 
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2 947-200 Erős tapadású 
tömítő 

Erős tapadású 
tömítőanyag 
szélvédők, ablakok 
és egyéb  
tömítésére; 
nagyterhelésű; 
állékony; alaktartó; 
szagmentes; 
oldószer- és PVC 
mentes; 
fényezhető; 
Sűrűség: 1,1,-1,25 
kg/ dm3; 
bőrképződés: 40-60 
perc; szakadási 
nyúlás: 550-700 %; 
húzó-
nyírószilárdság: 2-3 
N/mm2 

300-
350 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

680 db       Sikaflex 221   

3 947-286 Erős tapadású 
tömítő 

Erős tapadású 
tömítőanyag 
szélvédők, ablakok 
és egyéb  
tömítésére; 
nagyterhelésű; 
állékony; alaktartó; 
szagmentes; 
oldószer és PVC 
mente; fényezhető; 
Sűrűség: 1,1,-1,25 
kg/ dm3; 
bőrképződés: 40-60 
perc; szakadási 
nyúlás: 550-700 %; 
húzó-
nyírószilárdság: 2-3 
N/mm2 

300-
350 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

175 db       Sikaflex 221   
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4 947-301 Erős tapadású 
tömítő 

Erős tapadású 
tömítőanyag 
szélvédők, ablakok 
és egyéb  
tömítésére; 
nagyterhelésű; 
állékony; alaktartó; 
szagmentes; 
oldószer- és PVC 
mentes; 
fényezhető; 
Sűrűség: 1,1,-1,25 
kg/ dm3; 
bőrképződés: 40-60 
perc; szakadási 
nyúlás: 550-700 %; 
húzó-
nyírószilárdság: 2-3 
N/mm2 

600-
650 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

20 db       Sikaflex 221   

5 947-304 Tisztítóoldat 
szélvédőragasztásh
oz 

Oldószertartalmú 
tapadásjavító 
folyadék; 
légnedvesség 
hatására 
térhálósodik; 
felhasználható 
epoxigyanta, 
üvegszálas poli-
észter és PVC 
felületekre; 
szárazanyag 
tartalom: min. 34 %; 
viszkozitás: 15-25 
mPas; 

900-
1100 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

39 db       Sika 
Aktivátor 
205 ua. Sika 
Cleaner 205 
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6 947-305 Tömítéseltávolító Tömítéseltávolító; 
kémiai bázis: 
kőolajdesztillátum ( 
aromásmentes); 
színtelen; 
alkalmazható tömítő 
és 
ragasztóanyagok 
eltávolítására, 
valamint festett 
felületek 
tisztítására; 
kiszellőzési idő: 
min. 30 perc; 
Sűrűség: 0,7-0,9 
kg/dm3 

900-
1100 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

24 liter       Remover 
Sika 208 

  

7 947-307 Erőstapadású 
tömítő 

Erős tapadású 
tömítőanyag 
szélvédők, ablakok 
és egyéb  
tömítésére; 
nagyterhelésű; 
állékony; alaktartó; 
szagmentes; 
oldósze-r és PVC 
mentes; 
fényezhető; 
Sűrűség: 1,1,-1,25 
kg/dm3; 
bőrképződés: 40-60 
perc; szakadási 
nyúlás: 550-700 %; 
húzó-
nyírószilárdság: 2-3 
N/mm2 

600-
650 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

91 db       Sikaflex 221   
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8 947-308 Tapadásjavító 
folyadék 

Pigmentált, 
oldószertartalmú 
folyadék; 
szárazanyag 
tartalom: min 30 %; 
viszkozitás: 13-17 
mPas; 
felhasználható 
festett felületekre 
(akril, 
alkid/melamin, 
porlakk bevonatok); 
műanyag esetében: 
(PMMA, PC, PS, 
PES-GRP, EP-
GRP, ABS, PVC) 

200 - 
300 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

240 db        SIKA 
Primer 209 
D 

  

9 947-313 Fugázó, simító 
folyadék 

Vizes bázisú, 
oldószermentes 
simítófolyadék; 
kémiai bázis: 
tenzidek vizes 
oldata;  alkalmas a 
frissen bedolgozott 
ragasztóanyagok, 
tömítőanyagok 
felületének az 
elsimítására; pH: 7-
8; Kifolyási idő, 3 
mm tölcsér: 90-100 
sec 

900-
1100 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

24 liter       Sika® 
Abglättmittel 
N 

  

10 947-317 Tapadásjavító 
folyadék 

Oldószertartalmú 
tapadásjavító 
folyadék; 
légnedvesség 
hatására  
térhálósodik; 
felhasználható 
epoxigyanta, 
üvegszálas 

200-
300 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

185 db       Sika Primer 
215 
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poliészter, PVC 
felületekre; 
szárazanyag 
tartalom: min 34 %; 
viszkozitás: 15-25 
mPas 

11 947-323 Ragasztóanyag 
szélvédőragasztásh
oz 

Nagyterhelésű, 
állékony 
ragasztóanyag; 
vasúti járművek 
szélvédő- és 
oldalüvegeinek 
rugalmas 
ragasztására; 
öregedésálló; UV-
álló; dinamikus 
nagy 
igénybevételnek is 
ellenáll;  alaktartó; 
szagmentes; 
oldószer- és PVC 
mentes; 
primermentes; 
Sűrűség: 1,1-1,3 
kg/dm3; szakadási 
nyúlás: 400-500 %; 
húzó-
nyírószilárdság: 4-5 
MPa 

600-
650 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

980 db       Sikaflex 265   

12 947-324 Tapadásjavító 
folyadék 

Oldószerbázisú 
tapadásjavító 
bevonat; színtelen; 
Sűrűség: 0,8 
kg/dm3; kiszellőzési 
idő: 5-10 perc; 
alkalmazható 
tisztításra és 

200-
300 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

5 db       Sika 
Aktivátor 
205 ua. Sika 
Cleaner 205 
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aktiválásra nem 
porózusfelületekre, 
alapfelületek: 
fémek, műanyagok, 
kerámiák  

13 947-325 Primer üvegekhez Pigmentált 
oldószeres poli-
izocionát oldat; 
szárazanyag 
tartalom: min.40 %; 
felhasználható 
ragasztási felületek 
előkészítésére 
üvegekre és 
kerámiaszegélyes 
üvegeken. 

900-
1100 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

35 db       Sika Primer 
206 G+P 

  

14 947-333 Primer üvegekhez Pigmentált 
oldószeres poli-
izocionát oldat; 
szárazanyag 
tartalom: min. 40 %; 
felhasználható 
ragasztási felületek 
előkészítésére 
üvegekre és 
kerámiaszegélyes 
üvegeken. 

200-
280 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

39 db       Sika Primer 
206 G+P 
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VII. rész: Tisztító-zsírtalanító-, felület előkészítő anyagok beszerzése 
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1 947-361 Zsírtalanító 
tisztító 
spray 

Oldószerbázisú, 
általános 
tisztítószer. 
Gyorsan és 
hatékonyan 
eltávolítja az olajos 
- zsíros 
szennyeződéseket, 
nem hagy nyomot 
a felületeken. 
Ragasztás és 
tömítés előtti 
felülettisztításra 
használható. 
Sűrűség: 0,70 - 
0,75 g/cm3. 
Viszkozitás 20°C -
on: kb. 2 mPas. 
Száradási idő: 
legfeljebb 60 sec 

300 - 
600 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

116 db       Loctite SF 
7063 
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2 947-433 Általános 
műszaki 
tisztító 
spray 

Aceton tartalmú, 
oldószerbázisú 
általános műszaki 
tisztító. Gyorsan 
párolog, eltávolítja 
a 
szennyeződéseket, 
gyantát, zsírt, 
olajokat. Sűrűség: 
kb. 0,8 g/cm3. 
Viszkozitás 20°C -
on: kb. 2 mPas. 
Száradási idő: kb. 
60 sec 

300 - 
600 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

161 db       Loctite SF 
7061 

  

3 947-441 Aktivátor 
spray 

Aktivátor, rézsók 
és alifás aminok 
acetonos oldata, 
Loctite anaerob 
ragasztó- és 
tömítőanyagokhoz. 
Passzív 
felületeken növeli a 
kikeményedési 
sebességet. Nagy 
ragasztási 
hézagok esetén 
javasolt. Sűrűség: 
0,75 - 0,80 g/cm3. 
Viszkozitás 20°C-
on: kb. 2 mPas. 
Száradási idő: 30 - 
70 sec 

100 - 
200 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

1 db       Loctite SF 
7649 
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4 947-515 Zsírtalanító 
tisztító 
spray 

Nagyhatású 
tisztítóspray, oldja 
az olajos, zsíros 
szennyeződéseket, 
lerakódásokat, 
ragasztási 
maradványokat. 
Maradék nélkül 
elpárolog, 
acetonmentes. 
Szén-dioxid 
hajtógázzal 

300 - 
600 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

20 db       IBS Biltz 
2050043 

  

5 947-578 Aktivátor Aktivátor, di-hidro-
piridin n-heptán és 
izo-propanol 
oldata, módosított 
Loctite akrilát 
ragasztókhoz. 
Sűrűség: kb. 0,8 
g/cm3. Viszkozitás 
25°C-on: 1 - 2 
mPas. Kezdő 
forrpont: legalább 
80°C 

300 - 
600 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

64 db       Loctite SF 
7386 
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VIII. rész:  Tömítőmasszák, paszták beszerzése 
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1 944-594 Tömítőanyag Tixotrop tömítőanyag, 
alkalmas üzemanyag 
szivattyúk, karimák, 
váltóházak tömítésére. 
A függőleges 
felületekről sem folyik 
le, klórozott 
szénhidrogéneket nem 
tartalmaz. A használat 
során rugalmas 
marad, jó vegyszer-, 
fagyálló-, olaj- és 
hőállóság jellemzi. 
Megakadályozza a 
korróziót az eltérő 
minőségű fémek 
között is. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
50/400 °C. 
Nyomásállóság: 700 
bar 

150 - 250 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

16 db       Mega Seal 
II 
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2 944-595 Tömítőpaszta Speciális 
szilikonolajból, erősítő 
anyagokból és 
adalékokból készített 
paszta, a 
légnedvesség 
hatására köt. 
Eredményesen 
használható hézagok, 
repedések víz- és 
légzáró tömítésére. Jól 
tapad fémekre, 
üvegre, kerámiára, 
fára, zománcozott 
felületekre. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
50/180 °C. UV-álló, 
elektromosan szigetel, 
ellenáll alkoholoknak, 
gyenge savaknak-
lúgoknak. 

60 - 80 ml BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

390 db       Gumiám   

3 944-597 Szilikon 
tömítő-
ragasztó 

Egykomponensű, 
ecetsavas 
szilikonmassza, 
gombásodásgátló 
adalékkal. Üvegre, 
fémekre, kerámiára, 
bevont felületekre 
primer nélkül is jól 
tapad. Időjárás-, hő- 
és UV-
álló.Felhasználási 
hőfoktartomány. -
40/150 °C. Szín: 
transzparens 

300 - 400 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

738 db       többféle   
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4 944-598 Szilikon 
tömítő-
ragasztó 

Egykomponensű, 
ecetsavas 
szilikonmassza, 
gombásodásgátló 
adalékkal. Üvegre, 
fémekre, kerámiára, 
bevont felületekre 
primer nélkül is jól 
tapad. Időjárás-, hő- 
és UV-
álló.Felhasználási 
hőfoktartomány. -
40/150 °C. Szín: fehér 

300 - 400 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

10 db       többféle   

5 944-599 Szilikon 
tömítő-
ragasztó 

Egykomponensű, 
ecetsavas 
szilikonmassza, 
gombásodásgátló 
adalékkal. Üvegre, 
fémekre, kerámiára, 
bevont felületekre 
primer nélkül is jól 
tapad. Időjárás-, hő- 
és UV-
álló.Felhasználási 
hőfoktartomány. -
40/150 °C. Szín: 
szürke 

300 - 400 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

31 db       többféle   
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6 944-606 Szilikon 
tömítő-
ragasztó 

Oldószer- és izocianát 
mentes, MS-polimer 
tömítő-ragasztó. 
Száraz és nedves 
felületeken, valamint 
élelmiszeriparban 
egyaránt 
alkalmazható. Szinte 
minden építőanyagra 
kiválóan tapad, 
gomba- és 
baktériumölő hatású, 
szilárdulása után is 
rugalmas kötést 
biztosít. Ellenáll 
víznek, sósvíznek, 
olajoknak, zsíroknak, 
híg szerves savaknak, 
lúgoknak, UV-
sugárzásnak. 
Bőrösödési idő: kb. 35 
perc. 
Tapadásmentesség: 
kb. 60 perc. 
Keménység: (Shore 
A): kb. 50. 
Szakítószilárdság: kb. 
2,5 N/mm2. 
Zsugorodás: legfeljebb 
3%. Szakadási nyúlás: 
kb. 450%. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
40/90 (200) °C. Akril 
és diszperziós 
festékekkel is 
átfesthető. 

300 - 400 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

1500 db       Main 
Systems 
SBD 
530306 
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7 944-610 Szilikon 
tömítő-
ragasztó 

Kiváló tapadási 
tulajdonságokkal 
rendelkező, 
nagyrugalmasságú 
szilikon tömítőanyag. 
Kitölti a felületi 
hézagokat, hibákat, 
azonnal víz- és 
légmentes 
illesztéseket biztosít. 
Vegyi anyagoknak jól 
ellenáll, nyomás- és 
hőmérsékletálló, nem 
zsugorodik. 
Bőrösödési idő: kb. 5 
perc. Szakadási 
nyúlás: kb. 500%. 
Nyomószilárdság: 
legalább 35 N/mm2. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
50/200 (260) °C. 

300 - 400 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

550 db       Main 
Systems 
573106 
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8 947-141 Szilikonos 
fugamassza 

Légnedvesség 
hatására vulkanizálódó 
egykomponensű 
szilikon tömítő, 
függőleges felületeken 
is megfolyás nélkül 
alkalmazható. 
Kiválóan tapad 
csempére, fémekre, 
üvegre, műanyagokra, 
fára, zománcozott 
felületekre. 
Elektromosan jól 
szigetel, hideg- és 
hőálló, ellenáll víznek, 
híg savaknak és 
lúgoknak, alkoholnak. 
Nyitott idő: kb. 20 perc. 
Keménység (Shore A): 
kb. 20. 
Szakítószilárdság: kb. 
0,8 N/mm2. Szakadási 
nyúlás: legalább 
250%. Felhasználási 
hőfoktartomány: -
50/180 °C. Szín: 
fekete 

300 - 400 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

678 db       Fugasil B   
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9 947-142 Szilikonos 
fugamassza 

Légnedvesség 
hatására vulkanizálódó 
egykomponensű 
szilikon tömítő, 
függőleges felületeken 
is megfolyás nélkül 
alkalmazható. 
Kiválóan tapad 
csempére, fémekre, 
üvegre, műanyagokra, 
fára, zománcozott 
felületekre. 
Elektromosan jól 
szigetel, hideg- és 
hőálló, ellenáll víznek, 
híg savaknak és 
lúgoknak, alkoholnak. 
Nyitott idő: kb. 20 perc. 
Keménység (Shore A): 
kb. 20. 
Szakítószilárdság: kb. 
0,8 N/mm2. Szakadási 
nyúlás: legalább 
250%. Felhasználási 
hőfoktartomány: -
50/180 °C. Szín: fehér 

300 - 400 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

12 db       Fugasil B   
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10 947-255 Tömítő-
ragasztó 

Nagy terhelhetőségű, 
elasztikus, 
egykomponensű PU-
hibrid konstrukciós 
ragasztó. Nagyon jó 
tapadás szinte minden 
felületre: fémek, 
műanyagok, kerámia, 
üveg. Erős dinamikus 
terhelést bír el, 
elasztikus, bőrösödés 
előtt már festhető. 
Öregedés-, időjárás- 
és UV álló. Korróziót 
nem okoz, oldószer-, 
izocianát-, PVC- és 
szilikonmentes. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
40/90(120) °C. 
Bőrösödési idő: kb. 40 
perc. Méretváltozás: 
legfeljebb 2%. 
Keménység: kb. 50 
Shore A. 
Húzószilárdság: 3 
N/mm2. Húzó-nyíró 
szilárdság: kb. 2 
N/mm2. Szakadási 
nyúlás: legalább 
300%. Szín: fekete 

300 - 400 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

413 db       Würth 
08901007 
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11 947-256 Tömítő-
ragasztó 

Nagy terhelhetőségű, 
elasztikus, 
egykomponensű PU-
hibrid konstrukciós 
ragasztó. Nagyon jó 
tapadás szinte minden 
felületre: fémek, 
műanyagok, kerámia, 
üveg. Erős dinamikus 
terhelést bír el, 
elasztikus, bőrösödés 
előtt már festhető. 
Öregedés-, időjárás- 
és UV álló. Korróziót 
nem okoz, oldószer-, 
izocianát-, PVC- és 
szilikonmentes. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
40/90(120) °C. 
Bőrösödési idő: kb. 40 
perc. Méretváltozás: 
legfeljebb 2%. 
Keménység: kb. 50 
Shore A. 
Húzószilárdság: 3 
N/mm2. Húzó-nyíró 
szilárdság: kb. 2 
N/mm2. Szakadási 
nyúlás: legalább 
300%. Szín: fehér 

300 - 400 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

25 db       Würth 
0893235 
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12 947-260 Műgyanta 
padlóbevonó 

Kétkomponensű, 
oldószermentes, 
színes, szívósan 
rugalmas epoxigyanta 
fedőbevonat. Magas 
kopási-, vegyi- és 
mechanikai 
ellenállóképességű. 
Vízszigetelő, könnyen 
feldolgozható. 
Keverési arány: 85:15 
%(m/m). A kikevert 
gyanta sűrűsége: kb. 
1,6 g/cm3. 
Keménység: (Shore 
D): kb. 60. Szín: RAL 
7032 

A+B 
komponens 
21,25 kg + 
3,75 kg = 
25 kg 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

414 kg       Sikafloor 
354 

  

13 947-266 Hézagtömítő Tartósan rugalmas, 
egykomponensű poli-
uretán hézagtömítő. 
Buborékmentesen 
térhálósodik. Jó 
mechanikai 
tulajdonságai mellett 
25% teljes 
deformációval 
rendelkezik. Kiválóan 
tapad az építőipari 
anyagokhoz, jó vegyi 
ellenállóképességű. 
Bőrképződése előtt 
homokkal szórható, 
hinthető. Bőrösödési 
idő: 1 - 2 óra. 
Zsugorodás: kb 6%. 
Továbbszakadási 
ellenállás: kb. 8 
N/mm2.  Keménység: 
kb. 35 Shore A 

500 - 700 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

107 db       Sikaflex Pro 
3 WF 
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14 947-295 Tömítőmassza Magas minőségű, a 
légnedvesség 
hatására kötő, 
egykomponensű poli-
uretán bázisú 
tömítőanyag. Kiváló 
tömítési és tapadási 
tulajdonságokkal 
rendelkezik. 
Rugalmas, 
szagmentes, 
környezeti hatásoknak 
ellenáll, nem korrozív. 
A legtöbb alapfelületen 
jól tapad, csiszolható, 
átfényezhető. 
Élelmiszeripari 
minősítéssel 
rendelkezik (ISEGA, 
NSF). Nyitott idő: kb. 
45 perc. Bőrösödési 
idő: kb. 60 perc. 
Zsugorodás: kb. 5%. 
Keménység (Shore A) 
kb. 40. 
Húzószilárdság: 
legalább 1,5 N/mm2. 
Szakadási nyúlás: kb. 
500%. Felhasználási 
hőfoktartomány: -
40/90 (120) °C. 

300 - 400 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

550 db       Sikaflex 
221 
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15 947-299 UV-álló 
fugamassza 

A légnedvesség 
hatására kötő 
oldószermentes, 
egykomponensű, poli-
uretán fugatömítő 
anyag. Magas 
ellenállósággal 
rendelkezik a 
környezeti hatásokkal 
és az UV-sugárzással 
szemben. Jól tapad a 
legtöbb alapfelületre, 
csiszolható. 
Bőrösödési idő: kb. 60 
perc. Zsugorodás: kb. 
1%. Keménység: 
(Shore A): kb. 35. 
Húzószilárdság: 
legalább 1 N/mm2. 
Szakadási nyúlás: kb. 
500%. Felhasználási 
hőfoktartomány: -
40/90 (150) °C. Szín: 
fekete 

500 - 700 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

960 db       Sikaflex 
222 

  

16 947-300 RTV szilikon 
felülettömítő 

Oximszilikon alapú 
egykomponensű, 
kisszilárdságú 
felülettömítő. Tixotrop, 
olajálló, fém- és 
műanyag felületekhez 
is alkalmas. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: - 
50/200 °C. 
Nyírószilárdság: 
legalább 1 N/mm2. 
Tömíthető maximális 
résméret: 1 mm. 
Bőrösödési idő: kb. 40 

250 - 400 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

475 db       Loctite SI 
5910 
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perc. Szín: fekete 

17 947-352 Felülettömítő 
gél 

Közepes szilárdságú 
anaerob felülettömítő, 
merev vas-, acél- és 
alumínium 
peremekhez 
használható. Kiváló 
víz-, olaj és glikol álló. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
50/150 °C. 
Viszkozitás: 500 - 
1000 Pas. 
Nyírószilárdság: 
legalább 7 N/mm2. 
Tömíthető maximális 
résméret: 0,3 mm. 
Rögzítési idő, acél: kb. 
25 perc. Rögzítési idő, 
alumínium: kb. 20 
perc. NSF 
regisztrációval 
rendelkezik 

300 - 400 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

79 db       Loctite 518   
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18 947-354 Közepes 
szilárdságú 
menettömítő 

Akril bázisú, lassú 
kikeményedésű, 
közepes szilárdságú, 
tixotrop menettömítő. 
Tömíthető maximális 
menetméret: M80. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
50/150 °C. 
Oldónyomaték: 7 Nm. 
Viszkozitás: 14 - 29 
Pas 

200 - 300 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

11 db       Loctite 572   

19 947-357 Berágódásgátl
ó kenőanyag 

Kiváló 
nedvességállósággal 
rendelkező 
berágódásgátló 
kenőanyag, 
rozsdamentes 
acélokhoz. Grafit-, 
kalcium-, bór-nitrid és 
rozsdagátló 
adalékokat tartalmaz. 
Megelőzi a 
galvánkorróziót, vizes 
kimosódásálló. 
Felhasználhatósági 
hőfoktartomány: -
30/1200 °C. NLGI-
osztály: 0/1. Ecsetes 
kupakos kiszereléssel 

400 - 500 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

24 db       Loctite LB 
8023 

  

20 947-412 Berágódásgátl
ó kenőanyag 

Lítiumbázisú, 
alumínium- és grafit 
tartalmú, EP-adalékolt, 
nyomásálló, 
korrózióvédő, 
berágódásgátló 
kenőpaszta. NLGI-
osztály: 1. 
Felhasználási 

400 - 500 g BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

420 db       Loctite LB 
8150 
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hőfoktartomány: -
30/900 °C 

21 947-413 Karosszériajav
ító, 
varrattömítő 

Karosszériajavításra, 
varrattömítésre 
használható 
egykomponensű, 
oldószermentes poli-
uretán tömítő-
ragasztó. Bőrösödés 
után már átfesthető. 
Bőrösödési idő: kb. 35 
perc. Keménység: 40 - 
50 Shore A. 
Szakítószilárdság: 
legalább 1,5 MPa. 
Szakadási nyúlás: 
legalább 300%. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
40/90 °C. Szín: fehér 

300 - 400 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

50 db       Teroson PU 
9100 

  

22 947-429 Berágódásgátl
ó kenőanyag 
spray 

Lítiumbázisú, 
alumínium- és grafit 
tartalmú, EP-adalékolt, 
nyomásálló, 
korrózióvédő, 
berágódásgátló 
kenőanyag spray. 
Alapanyag NLGI-
osztály: 1. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
30/900 °C 

300 - 600 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

830 db       Loctite 
8151 
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23 947-470 Szilikonos 
fugamassza 

Légnedvesség 
hatására vulkanizálódó 
egykomponensű 
szilikon tömítő, 
függőleges felületeken 
is megfolyás nélkül 
alkalmazható. 
Kiválóan tapad 
csempére, fémekre, 
üvegre, műanyagokra, 
fára, zománcozott 
felületekre. 
Elektromosan jól 
szigetel, hideg- és 
hőálló, ellenáll víznek, 
híg savaknak és 
lúgoknak, alkoholnak. 
Nyitott idő: kb. 20 perc. 
Keménység (Shore A): 
kb. 20. 
Szakítószilárdság: kb. 
0,8 N/mm2. Szakadási 
nyúlás: legalább 
250%. Felhasználási 
hőfoktartomány: -
50/180 °C. Szín: 
transzparens 

300 - 400 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

1910 db       Fugasil B   
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24 947-477 Szivárgás 
megszüntető 
tömítőpaszta 

Nagyszilárdságú 
szivárgásmegszüntető, 
csőtömítő paszta, 
oldószer, lágyító és 
erősítő töltőanyag 
tartalommal. Jól tapad 
az összes fém és 
műanyag felületre, 
kitölti az üregeket, 
kötés után is rugalmas 
marad. Menetes és 
karimás kötések 
folyadékzáró 
tömítésére is alkalmas. 
Oldószerekkel, 
olajféleségekkel, 
folyékony és gáz 
motorhajtóanyagokkal, 
ipari gázokkal  
valamint 
hűtőközegekkel 
szemben is ellenálló. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
50/200 °C. 
Viszkozitás: 25 - 100 
Pas 

30 - 50 ml BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

17 db       Leak Lock   

25 947-481 Karosszériajav
ító, 
varrattömítő 

Oldószeres butil-
kaucsuk alapú 
karosszériajavító - 
varrattömítő paszta, 
elsősorban a 
behelyezett üveg, 
gumi és a karosszéria 
közötti tömítésre. 
Felhasználhatósági 
hőfoktartomány: -
30/80 °C. 
Szárazanyag tartalom: 

300 - 400 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

310 db       Teroson RB 
4100 
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kb. 85% 

26 947-503 Szilikon 
tömítő-
ragasztó 

Egykomponensű, 
paszta állagú, 
szobahőmérsékleten 
térhálósodó, tixotrop 
szilikon tömítő-
ragasztó. Időjárásálló, 
tartósan elasztikus 
marad, nem 
zsugorodik, UV- és 
ózonálló. A legtöbb 
felületre kiválóan 
tapad, jó réskitöltő 
tulajdonságú, nem 
gyúlékony, nem 
mérgező. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
50/250 °C. Bőrösödési 
idő: kb. 2 óra. Szín: 
fehér 

90 - 110 ml BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

750 db       Loctite SI 
594 
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27 947-653 Szilikon 
tömítő-
ragasztó 

Ecetsavas, 
egykomponensű, 
paszta állagú, 
szobahőmérsékleten 
térhálósodó szilikon 
tömítő-ragasztó. Fej 
fölötti területekre is 
használható, alacsony 
hőmérsékleten is 
rugalmas marad. 
Magas hőállóság, 
kiváló időjárás-, UV-, 
ózon- és 
vegyszerállóság 
jellemzi, villamosan 
szigetel. 
Élelmiszeripari 
tanúsítvánnyal 
rendelkezik. 
Tapadásmentes: kb. 
20 perc. 
Szakítószilárdság: 
legalább 2,5 MPa. 
Szakadási nyúlás: 
legalább 400%. 
Nyírószilárdság: 1 – 
1,5 MPa. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
50/200 (260) °C. 
Zsugorodás: legfeljebb 
1%. Szín: fehér 

300 - 400 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

15 db       RTV 102   
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28 947-658 Szilikon 
tömítő-
ragasztó 

Egykomponensű, 
oldószermentes, 
paszta állagú, 
szobahőmérsékleten 
térhálósodó, tixotrop 
szilikon tömítő-
ragasztó. A 
térhálósodás során 
nem képződnek 
korrozív 
melléktermékek. 
Kiválóan tapad a 
legtöbb felületre, 
fémekre (galvanizáltra 
is), üvegre, fára 
kerámiára, poláros 
műanyagokra. Magas 
hőállóság, kiváló 
időjárás-, UV- állóság 
jellemzi, villamosan 
szigetel. 
Rugalmasságát 
tartósan megőrzi, nem 
öregszik. Bőrösödési 
idő: kb. 7 perc. 
Fogásbiztos: kb. 40 
perc. Húzó-nyíró 
szilárdság: kb. 2 
N/mm2. Szakadási 
nyúlás: legalább 
250%. Felhasználási 
hőfoktartomány: -
50/260 (310) °C. 
Zsugorodás: legfeljebb 
3%. Szín: 
transzparens 

300 - 400 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

58 db       RTV 102 és 
Nicro Bond 
RTV 3040 
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29 947-673 Fuga- és 
réstömítő 
szilikon 

Egykomponensű, 
szilikonkaucsuk alapú 
fuga- és réstömítő 
massza. 
Oldószermentes, 
lágyítókat, 
töltőanyagokat és 
hideg térhálósító 
katalizátorokat 
tartalmaz. Rugalmas, 
hosszú élettartamú, a 
legtöbb felületre jól 
tapad. Tixotrop 
tulajdonságú, a 
függőleges felületekről 
sem folyik le. Víz-, 
sav-, lúg- és ózonálló. 
Nemilló anyag 
tartalom: legalább 
90%. Bőrösödési idő: 
legfeljebb 1 óra 

200 - 300 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

427 db       Sziloplaszt   
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IX. rész: Vegyes karbantartó anyagok beszerzése 
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1 944-602 Műanyag- és 
gumiápoló 

Tisztít, fényez és védi a 
gumi- és szintetikus 
felületeket. Véd a 
nedvességtől és az 
időjárás okozta károkkal 
szemben, antisztatizál. 
Forráspont: 187 – 211 
°C. Lobbanáspont: 
legalább 70°C. 
Viszkozitás: kb. 800 
mPas. 

300 - 
350 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

4 db       Main 
Systems 
NSM 
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2 944-603 Vegyi szög Vegyi szög, erős, 
ellenálló, gyorsan 
keményedő, tartós, 
oldószermentes 
ragasztó. Helyettesíti a 
hegesztést, forrasztást, 
szegecselést, 
csavarozást. Kiválóan 
ragasztja a 
műanyagokat, 
alumíniumot, kerámiát, 
acélt, fát. Ellenáll 
ütésnek, vibrációnak, 
időjárásnak, 
nedvességnek, 
ásványolajtermékeknek. 
Bedolgozási idő: 1 -2 
perc. Funkcionális 
kikeményedés: kb. 4 
óra. Húzó-nyíró 
szilárdság (acél): 
legalább 24 N/mm2. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
50/120 °C. Átütési 
feszültség: 50 kV. 
Keménység (Shore D): 
legalább 75. Nyúlás: 50 
- 75 % 

40 - 60 
ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

5 db       Main 
Systems 
Power 
Repair 
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3 947-168 Fémjavító kitt Gyúrható, titántartalmú, 
hőmérsékletálló epoxi 
kitt. Alkalmas különféle 
vasipari termékek 
(csövek, tartályok, 
öntvények eszközök), 
rozsdamentes acél és 
nem vastartalmú fémek, 
kerámiák javítására. 
Korrózió- és 
vegyszerálló, 
elektromosan szigetel, 
kikeményedés után 
megmunkálható. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
40/230 (260) °C. 
Nyomószilárdság: 
legalább 100 Mpa. 
Szakítószilárdság: kb. 
40 MPa. Keménység: 
kb. 90 Shore D 

100 - 
120 g 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

9 db       Mega 
Therm 

  

4 947-169 Fémjavító kitt Gyúrható, gyorskötő 
epoxi kitt, nedves 
felületeken is 
alkalmazható. 
Kikeményedés után 
megmunkálható. 
Elektromosan szigetel, 
vegyszer- és 
korrózióálló. Legalább 
50 MPaFelhasználási 
hőfoktartomány: -
40/120 (151) °C. Kötési 
idő: kb. 15 perc. 
Keménység: kb. 80 
Shore D. 
Nyomószilárdság: 
legalább 50 MPa 

100 - 
120 g 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

54 db       Mega Stik   
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5 947-356 Fagyasztó 
csavarlazító 
spray 

Ásványolajbázisú 
rozsdaoldó-
csavarlazító. Hirtelen 
lefagyasztással 
meglazítja az 
összerozsdásodott, 
berágódott 
alkatrészeket. Kapilláris 
tulajdonsága révén 
közvetlenül a rozsdához 
hatol. A visszamaradó 
anyag kenést biztosít és 
véd a korróziótól. 
Sűrűség: kb. 0,6 g/cm3. 
Elérhető hűtés: 
legalább -40°C. 
Viszkozitás: legfeljebb 5 
mPas 

300 - 
500 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

32 db       Loctite LB 
8040 

  

6 947-366 Aktivátor 
szemcseszórásh
oz 

Nátrium-hidroxid és 
tolil-triazol tartalmú 
aktivátor, zártrendszerű 
szemcseszóráshoz 

25 - 50 
liter 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

40 liter       SAPI   

7 947-388 Vegyi fém Kétkomponensű, 
nagyszilárdságú poli-
észter bázisú gyanta, 
fémalkatrészek 
illesztésére, tömítésére, 
javítására. Fa, kő, beton 
javítására is 
használható. Ellenáll 
víznek, sós víznek, 
olajnak, 
üzemanyagnak, gyenge 
savaknak, lúgoknak. 
Hőálló: 160°C-ig. 
Fazékidő: kb. 5 perc. 
kötés után 
Megmunkálható: kb. 20 

80 - 
100 g 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

90 db       Loctite   
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perc után 

8 947-395 Felülettömítő Alacsonyviszkozitású 
oldószeres műgyanta, 
töltőanyaggal, 
ecsetkupakos 
dobozban. 
Alkalmazható 
felülettömítéshez vagy 
előregyártott tömítések 
bevonására. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
50/200 °C. Jó víz-, olaj- 
és glikol álló 

400 - 
500 ml 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

25 db       Loctite 
5923 

  

9 947-467 Bitumenes 
bevonóanyag 

Oldószeres bitumen 
bevonóanyag 
hézagkitöltésre és 
nedvesség elleni 
szigetelésre, 
alapozásra, korrózió 
elleni védelemre. 
Sűrűség: kb. 0,9 g/cm3. 
Száradási idő: kb. 5 
óra. Alkalmazható: 5/30 
°C. 

20 - 25 
liter 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

125 liter       Bonobit S   
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10 947-581 Acéltartalmú 
fémjavító kitt 

Kétkomponensű, epoxi-
bázisú, acélpigment 
tartalmú, képlékeny 
fémjavító kitt. Nedves 
felületre is tapad, víz 
alatt is kikeményedik. 
Alkalmas kisebb 
repedések tömítésére, 
szivárgások ideiglenes 
megszűntetésére, 
hegesztési varratok 
kiegyenlítésére. Vegyi 
anyagoknak, 
korróziónak ellenáll. 
Csiszolható, fúrható, 
átfesthető. Fazékidő: 
kb. 3 perc. Kötési idő: 
kb. 10 perc. 
Keménység kb. 70 
Shore D. 
Nyírószilárdság: 
legalább 6 N/mm2. 
Nyomószilárdság: 
legalább 80 N/mm2. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
30/120 °C. ANSI/NSF 
szabvány szerint 
minősítve 

40 - 60 
g 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

47 db       Loctite 
3463 
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11 947-582 Kétkomponensű 
acéljavító kitt 

Kétkomponensű, epoxi-
bázisú, acélpigment 
tartalmú, általános 
felhasználási célú 
fémjavító, kopott 
fémalkatrészek 
javítására. Keverési 
arány: 1:1. Alkalmas 
kisebb repedések 
tömítésére tartályokon, 
öntött alkatrészeken, 
szelepeken, nem 
szerkezeti jellegű hibák 
javítására 
acélöntvényeken, 
kavitáció vagy korrózió 
okozta felületi hibák 
javítására. Fazékidő: 
kb. 45 perc. Kötési idő: 
kb. 180 perc. 
Nyírószilárdság: kb. 20 
N/mm2. 
Nyomószilárdság: kb. 
70 N/mm2. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -
20/120 °C. 

2x 400 
- 600 g 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

4 db       Loctite 
3471 

  

12 947-647 Folyékony fém Kétkomponensű 
gyantarendszer, 
alkalmas baráziós 
sérülések javítására, 
repedések tömítésére, 
zárványok kitöltésére, 
formakiöntésre. 
Fazékidő: kb. 5 perc. 
Kikeményedés kezdete: 
7 - 12 perc. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: -

400 - 
600 g 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

5 db       Würth FE-1   
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50/120 °C. 
Nyomószilárdság: kb. 
70 N/mm2 

13 947-835 Műgyanta 
vasfémek 
javítására 

Kétkomponensű, 
bázisfémpor tartalmú 
műgyanta és 
edzőfolyadék. Ellenáll 
hőnek és agresszív 
vegyianyagoknak. 
Kikeményedés után 
kézzel vagy géppel 
megmunkálható. 
Vaspor tartalom: 
legalább 95%. 
Nyomószilárdság: 
legalább 150 N/mm2. 
Keménység: 85 - 90 
Shore. Hőállóság: 
160°C -ig 

1- 2 kg BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

160 kg       Diamant 
Ferro  
Superior 
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14 947-837 Műgyanta 
alumínium 
javítására 

Kétkomponensű, 
bázisfémpor tartalmú 
műgyanta és 
edzőfolyadék. Ellenáll 
hőnek és agresszív 
vegyianyagoknak. 
Kikeményedés után 
kézzel vagy géppel 
megmunkálható. 
Alumíniumpor tartalom: 
legalább 90%. 
Nyomószilárdság: 
leglább 150 N/mm2. 
Keménység: 85 - 90 
Shore. Hőállóság: 
160°C -ig 

0,5 - 
1,5 kg 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

42 kg       Diamant 
Alumínium 
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X. rész: Zajcsillapító lemezek beszerzése 
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1 947-892 Hangszigetelő 
lap 

Impregnált poli-
uretán hab és 
bitumen 
keverékéből 
készült 
öntapadó, 
védőfóliázott 
hangszigetelő 
lap. Kiválóan 
tapad acélra, 
műanyagokra, 
elnyeli a 
magasabb 
frekvenciájú 
zajokat is. 
Korlátozottan 
deformálódik, 
ezért merevítő 
hatása is van. 
Testtömeg: kb. 2 
kg/m3. 
Vastagság: 21 – 
22 mm. A 
habréteg 
szakítószilárdsá

0,5 m2/db 
6 
m2/csomag 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

131 m²       Teroson 
BT 4421 H 
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ga: kb. 8 kPa. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: 
-30/80 (150) °C 

2 947-893 Hangszigetelő 
lap 

Bitumennel 
impregnált, 
diszperziós 
grafitot is 
tartalmazó, 
öntapadó, 
védőfóliázott 
zajcsökkentő 
lap. Kiválóan 
tapad acélra, 
műanyagokra, 
átfesthető. 
Merevítő 
hatásának 
köszönhetően 
súlycsökkentett 
lemezeken is 
alkalmazható. 
Testtömeg: kb. 
2,2 kg/m2. 
Vastagság: 2 – 
2,5 mm. 
Felhasználási 
hőfoktartomány: 
-30/80 (150) °C 

0,5 m2/db 
20 
m2/csomag 

BT adatlap 
és Terméklap 
szükséges 
beszállításkor 

125 m²       Teroson 
BT 2002 
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III. Szerződéstervezet 

Szerződésszám: …………/………./…..… 

Megrendelésszám:……………… 

CPV kód: ……….. 

EBR szám: ……….. 

 
ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről a 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.  

(rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) 

- Székhelye:   1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 

- Levelezési címe:   1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 

- Számlavezető pénzintézete:  Raiffeisen Bank Zrt. 

- Számlaszáma:    12001008-00154206-00100003 

- Adóigazgatási száma:   13834492-2-44 

- Statisztikai jelzőszám:  13834492-4910-114-01 

- Cégbíróság és cégjegyzékszám:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-045551 

- Aláírási joggal felruházott képviselő: …………………………….  

mint vevő (a továbbiakban: Megrendelő)  

és a 

 

…………………………………………………………………………… 

(rövidített cégnév: ……………………………) 

- Székhelye:  

- Levelezési címe:   

- Számlavezető pénzintézete:   

- Számlaszáma:   

- Adóigazgatási száma:   

- Statisztikai jelzőszám: 

- Cégbíróság és cégjegyzékszám:   

- Aláírási joggal felruházott képviselő:  

mint eladó (a továbbiakban: Szállító), együttes említésük esetén szerződő felek (a továbbiakban: 

Felek) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

 

Preambulum 

 

Megrendelő „Ragasztók beszerzése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás 

………….. részajánlatának nyertese a Szállító lett, így Felek az alábbi Adásvételi keretszerződést (a 

továbbiakban: Szerződés) kötik. 

 

 

1. A Szerződés tárgya, keretösszege, ellenértéke 

 

1.1.  Megrendelő megvásárolja, Szállító eladja a jelen Szerződés 1. számú mellékletében rögzített 

termékeket (a továbbiakban együttesen: Termékek), a jelen Szerződés és mellékletei szerinti 

dokumentumokkal, a 2. számú mellékletben meghatározott teljesítési hely(ek)re történő 
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szállítással és átadással a jelen Szerződésben foglaltak szerint, a Megrendelő eseti 

megrendeléseinek (a továbbiakban: Lehívás) megfelelően.  

 

 

1.2.  A Szerződés keretösszege: nettó …………….,- Ft (azaz nettó ……………………… forint).  

  

 A Szerződés alapján lehívható Termékek nettó egységárait a jelen Szerződés 1. számú 

melléklete tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 1. számú melléklete szerinti 

egységárak magukban foglalják a Szállító jelen Szerződés szerinti feladatai szerződésszerű 

teljesítésének összes költségét, így különösen a minőségi átvétel költségét, szállítási, rakodási és 

csomagolási költségeket, a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit; erre tekintettel 

Szállító Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel 

semmilyen jogcímen nem élhet. 

  

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Termékek után a környezetvédelmi 

termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény szerinti környezetvédelmi termékdíj 

megfizetésére a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásának időpontjában…………………
2
 

köteles, a 2011. évi LXXXV. törvényben foglaltak szerint. Szállítónak a jelen Szerződés 

megkötését megelőző eljárásban a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában tett nyilatkozata 

a jelen Szerződés 4. számú mellékletét képezi. Felek rögzítik, hogy Szállító teljes körű 

felelősséggel – ideértve különösen a kártérítési felelősséget – tartozik a jelen Szerződés 4. 

számú melléklete szerinti nyilatkozatban rögzített adatok – különös tekintettel a Termékek 

környezetvédelmi termékdíj fizetésének alapját szolgáló termékjellemzők (pl. tömeg) – 

helytállóságáért. 

 

 Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés tárgyát képező Termékek bármelyike 

után a Szállító által fizetendő és a Megrendelőre a Szállító számlájában áthárított 

környezetvédelmi termékdíj mértéke módosul – akár nő, akár csökken, akár bevezetésre kerül, 

akár megszűnik utána a termékdíj-fizetési kötelezettség (ideértve azon esetet is, ha a 

továbbiakban már nem a Szállítót terheli e fizetési kötelezettség és/vagy annak Megrendelőre 

történő áthárítására a továbbiakban már nem jogosult) –, akkor Szállító a módosított mértékű 

termékdíjat jogosult a vonatkozó változás hatálybalépésének időpontjától kezdődően 

érvényesíteni Megrendelővel szemben az érintett Termékek egységáraiban, mely változás nem 

minősül a jelen Szerződés módosításának. Az esetleges változás(ok)ról a Szállító köteles a 

Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb a változás hatálybalépésének napjáig írásban 

értesíteni, mely kötelezettség elmulasztásáért Szállító teljes felelősséggel tartozik. A Szállító az 

értesítése mellékleteként köteles az 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatot aktualizált 

tartalommal megküldeni a Megrendelő részére, melyet Felek a jelen szerződéshez folytatólagos 

alszámozás (4/1. sz. melléklet, 4/2. sz. melléklet stb.) csatolnak. 

 

 Szállító a jelen Szerződésben kifejezetten rögzített eseteken kívül egyebekben nem jogosult a 

jelen Szerződés feltételeinek – így különösen az egységáraknak – a módosítását vagy bármely 

ellenérték Megrendelővel szembeni felszámításának lehetőségét kérni bármely devizaárfolyam 

változására, finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely makrogazdasági hatásra 

hivatkozással vagy ha valamely adókulcs nő vagy csökken, új vám kerül bevezetésre, egy 

adófajta megszűnik, vagy bármilyen változás történik bármely adófajta értelmezésében vagy 

alkalmazásában a jelen Szerződés hatálya alatt, amelyet a Szállítóra, alvállalkozójára vagy 

alkalmazottaira kivetettek vagy kivethetnek, különösen a jelen Szerződés teljesítésével 

kapcsolatosan. 

 
1.3.  A jelen Szerződés 1.2. pontjában meghatározott keretösszeg  a Megrendelő tényleges igénye 

szerint -50 %-kal változhat. 

 

                                                           
2 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján töltendő ki (Szállító/Megrendelő/átvállalás alapján harmadik személy), illetőleg amennyiben 
az ajánlat megtételét követően jogszabályváltozás történt, akkor a megváltozott helyzetnek megfelelően. 
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A Megrendelő – a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt – a döntésének megfelelő részletekben 

és ütemezés szerint hívhatja le a Termékeket a keretösszeg mértékéig azzal, hogy a keretösszeg 

lehívási kötelezettséggel nem terhelt részének részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget 

nem vállal. 

 

 A Szállító a keretösszeg  első bekezdésben meghatározott mértékét meg nem haladó változása 

okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel 

szemben. 

 

1.4.  Megrendelő a jelen Szerződésben foglaltak alapján Lehívásokkal jogosult a Szállítótól 

Terméke(ke)t megrendelni. A Lehívásokban Vevő köteles megjelölni a megrendelt Termék 

mennyiségét és a teljesítéshez szükséges egyéb lényeges feltételeket. A Lehívásokat 

Megrendelő írásban, levélben vagy e-mailben (kézbesítési igazolással vagy faxon megerősítve) 

köteles megküldeni Szállító jelen Szerződés 10. számú pontjában megjelölt kapcsolattartója 

részére. A Lehívás kézhezvételét a Szállító köteles írásban, annak kézhezvételét követő 1 (egy) 

munkanapon belül visszaigazolni, a teljesítési (szállítási) határidő kezdő napja ezen 

visszaigazolás hiányában is a Lehívás Szállító általi kézhezvételének napja. 

 

 

2. A teljesítés határideje, a Szerződés időbeli hatálya 

 
2.1.  A Lehívás teljesítésének határideje/határidői a jelen Szerződés 1. számú mellékletében 

meghatározott teljesítési  (szállítási) határidő(k), azzal, hogy a szállítási véghatáridő nem lehet 

hosszabb, mint a Lehívás Szállító általi kézhezvételétől számított 30 naptári nap. Szállító – 

Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása esetén – előteljesítésre jogosult. A Megrendelő a 

Szállító által felajánlott, adott Lehívást érintő részteljesítést nem köteles elfogadni.  

 

2.2.  A jelen Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és a jelen 

Szerződésből eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. Felek rögzítik, 

hogy a jelen Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb a jelen Szerződés hatályba lépésétől 

számított 24. hónap utolsó napjáig jogosult Lehívások leadására. Amennyiben a Felek általi 

aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés hatályba lépésének napja az utolsó 

aláíró aláírásának napja. 

 

 

3. A teljesítés helye  

 
Szállító a Szerződés tárgyát képező Termékeket a jelen Szerződés 2. számú mellékletében 

meghatározott teljesítési helyekre saját vagy megbízottja fuvareszközén köteles leszállítani az adott 

Lehívásban foglaltak szerint. 

 

4. A teljesítés menete, tulajdonjog, kárveszély-viselés 

 

4.1.  Szállító vállalja, hogy a megrendelt Termékeket a jelen Szerződésben és mellékleteiben 

meghatározott specifikációnak megfelelő minőségben és a jelen Szerződés alapján leadott 

Lehívásban előírt mennyiségben, határidőben leszállítja. A teljesítés (szállítás) várható 

időpontjáról, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 

22/E. § (8) bekezdése és az 5/2015. (II.27.) NGM rendelet alapján a Megrendelő által az állami 

adó- és vámhatóság részére bejelentendő adatokról és információkról a Szállító legalább 3 

munkanappal korábban, írásban tájékoztatni köteles a Megrendelő 2. számú mellékletben 

meghatározott kapcsolattartóját (pl. teljesítési hely raktárvezetőjét, a lehívásra jogosult 

személyt), amennyiben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelőnek 

bejelentési kötelezettsége áll fenn. A teljesítés pontos időpontját a Felek képviselői esetileg 

egyeztetik egymással. Megrendelő főszabályként hétfő-csütörtökön 8 – 13 óra között, pénteken 

8 – 11 óra között fogad teljesítést. 
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4.2.  Szállító a Termékeket jellegüknek megfelelően csomagolva, az 1. számú mellékletben megjelölt 

megrendelői tételszámokat a szállítólevélen feltüntetve köteles leszállítani, a 3. számú 

mellékletben felsorolt dokumentumokkal együtt. A csomagolásnak alkalmasnak kell lenni arra, 

hogy a dolog épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. A leszállításra kerülő 

Termékek okmányainak és valamennyi egyéb okiratnak, dokumentumnak meg kell felelnie a 

vonatkozó jogszabályokban és a jelen Szerződésben előírt követelményeknek, ideértve a 

Megrendelő előzetesen közölt esetleges további, indokolt követelményeit is.  

 

4.3. A Termékek mennyiségi és minőségi átadás-átvételére a jelen Szerződés 3. számú 

mellékletében rögzített szabályok alapján kerül sor. A Termékek átadás-átvételi módját a jelen 

Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy 

a Termékek fizikai átadása és a mennyiségi átvétel önmagában nem minősül a szerződésszerű 

teljesítés igazolásának és a teljesítés elfogadásának. 

 

4.4.  Felek rögzítik, hogy a Szállító által elvégzett feladatok szerződésszerű teljesítésének tényét és a 

Szállító számlája kiállításának alapját a következő dokumentumok alapján a Megrendelő által 

kiállított teljesítésigazolás képezi: 

 a Megrendelő kapcsolattartója (pl. átvevő raktáros munkatársa) által aláírt és 

lepecsételt, dátummal ellátott – a mennyiségi átvételt igazoló – szállítólevél, valamint  

 a minőségi átvételt igazoló – a 3. számú mellékletben megjelölt – bizonylat. 

 

A Megrendelő a teljesítésigazolást Lehívásonként külön-külön állítja ki. A Megrendelő a 

Szállító teljesítésétől számított 15 napon belül köteles a Lehívás teljesítésének elismeréséről 

(teljesítésigazolás kiállításával) vagy az elismerés megtagadásáról nyilatkozni. 

 

A teljesítésigazoláson Megrendelő képviselője aláírásával igazolja, hogy a Szállító a jelen 

Szerződés szerinti kötelezettségeit szerződésszerűen teljesítette, s jogosult számla kiállítására. 

A teljesítésigazoláson fel kell tüntetni a tényleges teljesítés dátumát. 

 

A Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személyt a jelen Szerződés 2. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

A teljesítésigazolást Megrendelő képviselője köteles aláírásával ellátni. 

 

A Megrendelő képviselője által leigazolt teljesítésigazolás a Szállító által kiállított számla 

teljesítést igazoló alapokmánya.  

 

A Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az 

esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem jelentette be 

azonnal. 

 

4.5.  A kárveszély viselésére Megrendelő a Termékek – igazolt – mennyiségi átvételétől köteles. 

 

 

5. Fizetési feltételek  
 

5.1.   Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak 

megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, 

hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. 

Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát (…………../201…./START), valamint a 

Lehívás (megrendelés) számát (K………….) feltüntetni.  

  

 Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán 

krt. 54-60.) 

  Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27.  
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 Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. 

  

 A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől 
számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési 

időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett időponttal (Áfa tv. 55.§).  

 

5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől 

számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa 

kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít 

pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a 

számla összegével megterheli. 

. 

5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában 

meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult.  

 

5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak 

faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak 

Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása 

nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog 

alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési 

felelősséggel tartozik. 

  

5.5.  A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 

 

5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának 

hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó 

kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, 

nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő 

részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban. 

 

5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen 

Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb 

előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok 

pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő 

számla kézhezvétele napján kezdődik. 

 

5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a 

kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 

 

5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy 

egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására 

kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes 

kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös 

tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – 

nem érvényesíthet.  

 

 

6. Felelősség, szerződésszegés, kötbér 

 

6.1.  Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 

bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének 

teljesítését részben vagy egészben elmulasztja és / vagy ha kötelezettségét az előírtaktól eltérően 

teljesíti. 
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6.2. Szállító az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért teljes körű kártérítési 

felelősséggel tartozik a Megrendelőt Szállító szerződésszegésével összefüggésben vagy abból 

eredően ért valamennyi kárért, beleértve a közvetett, következményes károkat – így különösen, 

de nem kizárólag a helyettesítés többletköltségeit – is. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, 

hogy a Szállító által a jelen Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások hibás teljesítésére 

visszavezethető okból a Megrendelő által végzett vasúti személyszállítási szolgáltatási 

minőségcsökkenéssel összefüggésben Megrendelőnél felmerülő károkat is köteles a Szállító 

Megrendelő részére megtéríteni.  

 

Megrendelő közvetlen kárának minősül a vasúti személyszállítási szolgáltatás támogatásához 

Szállító által jelen Szerződés alapján nyújtott tevékenység nem vagy nem megfelelő 

teljesítéséből eredő, illetve azzal összefüggő, a Megrendelőt terhelő mindennemű költség, kár, 

egyéb fizetési kötelezettség, elmaradt előny, tekintet nélkül a jogosult személyére.  

 

Következményes kár a jelen Szerződés vonatkozásában az a kár, amely a Szállító 

magatartásának közvetett következménye, függetlenül attól, hogy azzal a szerződéskötés 

időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként Szállító előre számolhatott-e.  

 

 Amennyiben a valamely Termék hibájából, nem megfelelő minőségéből eredően harmadik 

személynek kára keletkezik, harmadik személyek ezzel kapcsolatos, gyártóval vagy más 

felelőssel szembeni igényérvényesítésében a Szállító köteles közreműködni. 

 

 Szállító visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző 

közbeszerzési eljárás során az ajánlatában a jelen Szerződés szerinti egységárakat a jelen 

pontban foglaltakra is figyelemmel határozta meg. 

 

6.3.  A szerződő Felek a Szállító nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése 

esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a 

szerződésszegéssel érintett szerződéses mennyiségre eső bruttó (ÁFÁ-val növelt) ellenérték 

összege. 

 

6.4.  A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból Szállítónak felróhatóan nem a 

Szerződésben és/vagy a Lehívásban rögzített teljesítési határidőre történő teljesítése 

(késedelmes teljesítés) esetén Szállító késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A 

késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1%-a, de 

legalább 1000,- Ft.  

 

 Amennyiben Szállító késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt 

vállalni. A póthatáridőben történő megállapodás hiányában a Megrendelő jogosult egyoldalúan 

póthatáridőt tűzni. A póthatáridő elmulasztása a Lehívás nem teljesítését eredményezi. A 

póthatáridő kitűzése, illetve a Lehívás nem teljesítése sem mentesíti Szállítót a késedelmi kötbér 

megfizetésének kötelezettsége alól. 

 

A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megszűnésének, illetve nem teljesítés 

esetén a póthatáridő lejártának időpontjában esedékes. 

 

6.5.  Amennyiben Szállító a Szerződésben és/vagy a Lehívásban és/vagy a Felek által rögzített 

bármely határidőt bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett 

(vagy Megrendelő által egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére, vagy a teljesítésre 

kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a Lehívás – a Megrendelő eltérő rendelkezése 

hiányában – nem teljesítettnek minősül. Nem teljesítettnek minősül továbbá a Lehívás vagy a 

Szerződés, amennyiben a Lehívást vagy a Szerződést a Megrendelő bármely, a Szállítónak 

felróható oknál fogva teljesen vagy részlegesen azonnali hatállyal felmondja vagy attól teljesen 

vagy részlegesen eláll a jelen Szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek 

alapján. 
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Adott Lehívást érintő nem teljesítés esetén Szállító nemteljesítési kötbért köteles fizetni, 

melynek mértéke a Kötbéralap 30%-a, mely kötbér a Megrendelő – Lehívástól való részleges 

vagy teljes – rendkívüli felmondási / elállási szándékának bejelentésekor, a póthatáridő tűzése 

nélkül a teljesítési határidő lejártának napján, illetve a teljesítésre kitűzött póthatáridő 

eredménytelen leteltének napján esedékes. 

 

 Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a teljes Szerződést rendkívüli felmondással 

megszünteti, vagy a teljes Szerződéstől eláll, a nemteljesítési kötbér mértékének alapja az 1.2. 

pont szerinti keretösszeg azon, még ki nem merített bruttó összege , melyre vonatkozóan  

kifizetést a Megrendelő még nem teljesített, azonban nem számítandó bele az az összeg, 

amelyet a Megrendelő jogszerűtlenül tart vissza. A kötbér mértéke ez esetben a jelen bekezdés 

szerinti kötbéralap 30%-a. 

 

6.6.  Amennyiben Szállító teljesítése egyebekben a jelen pontokba foglaltakon kívül bármely okból 

nem szerződésszerű (hibás teljesítés), Szállító kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a 

Kötbéralap 20%-a / alkalom, amely a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor 

válik esedékessé. A hibás teljesítés miatti kötbér nem érinti a Megrendelő egyéb jogait. A 

Megrendelő a hibás teljesítési kötbér mellett érvényesítheti szavatossági jogait. 

 

6.7.  A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot 

(kötbért terhelő levelet) állít ki és küld meg a Szállítónak. A Megrendelőnek – a vonatkozó 

jogszabályi feltételek teljesülése esetén – jogában áll kötbérigényét a Szállítónak jelen 

Szerződés alapján fizetendő vételár összegébe beszámítani, nem teljesítés esetén pedig a 

Szállító vételárra nem jogosult.  

 

6.8. Megrendelő felhívja a Szállító figyelmét arra, hogy a jelen Szerződés alapján leszállításra 

kerülő Termékek vasúti személyszállító járművekbe kerülnek felhasználásra, ennek 

megfelelően a Termékek esetleges hibája/hiányossága a vasúti személyszállítási szolgáltatást 

igénybe vevő utasoknak, vagy abban más módon érintett harmadik személyeknek is okozhat 

kárt, ideértve a környezeti károkozást is.  

 

6.9.  Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár 

együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a 

Megrendelő kizárólagos választása szerint. 

 

 

7. Jótállás 
 

7.1.  Szállítót a szerződésszerűen leszállított Termékekre a mennyiségi átvételtől számított 12 

(tizenkettő) hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli. 

Amennyiben a Termékre a gyártó cég, bármely alvállalkozója, beszállítója vagy közreműködője 

a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen Termékek tekintetében ezen 

jótállási idő az irányadó. Szállító jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll az 

alvállalkozókkal, beszállítókkal, és a Szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel 

elvégeztetett munkákra és az általuk szállított anyagokra is. Felek rögzítik, hogy Megrendelő – 

kizárólagos választása szerint, az alábbi pontok szerinti eltérésekkel – ugyanazokat a jogokat 

érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít 

Megrendelő számára. 

 

7.2.  Felek rögzítik, hogy amennyiben a jótállási időszak alatt a hibás Termékek aránya a leszállított 

Termékek 5%-át- eléri (sorozathiba), Szállító – a Megrendelő kizárólagos választása szerint – 

köteles valamennyi, általa már leszállított Terméket saját költségén kicserélni. 

 

7.3. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási időszak folyamán felmerülő minden, a 

teljesítésére visszavezethető, a jótállási körbe tartozó hiba, hiányosság kiküszöbölését saját 

költségére és kockázatára teljesíti. A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban felmerülő 
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valamennyi költség a Szállítót terheli.  

 

7.4.  Amennyiben a Termék hibája – így különösen minőségi hibája, rendeltetésszerű használatra 

való alkalmatlansága vagy korlátozottsága – a jótállási időszak alatt  válik ismertté Megrendelő 

előtt, Megrendelő kapcsolattartója erről értesíteni köteles a Szállító  kapcsolattartóját. Szállító 

köteles a hibás Termék kicserélése iránt a hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de 

legkésőbb 3 munkanapon belül intézkedni (akár helyszínen, akár a Megrendelő  telephelyén), 

és azt a Felek által írásban rögzített határidőn belül befejezni (mely határidő magában foglalja 

az esetlegesen elszállított Termék cseréjét és az új termék visszaszállítását is a Megrendelő által 

megjelölt helyre).  

 

7.5.  Felek rögzítik, hogy a jótállási idő  a cserélt Termék vonatkozásában újrakezdődik.  

 

7.6.  Amennyiben a Szállító a jelen pontban előírtak szerinti határidőn belül nem hárítja el a hibát, 

Megrendelő jogosult a cserét saját maga elvégezni, vagy más, harmadik személlyel elvégeztetni 

Szállító költségére és kockázatára. 

 

 

 

8. Vis maior 

 

8.1.  Mentesülnek a felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis 

maiorra vezethető vissza. 

 

8.2.   Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a 

Felek működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a 

Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, ellenségeskedés, 

lázadás, forradalom, katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, 

ha az kizárólag a Szállító alkalmazottaira terjed ki. 

 

8.3.  Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek 

végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény 

körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a vonatkozó határidő 

meghosszabbodik a vis maior időtartamával. 

 

8.4.  Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felet felelősség terheli. 

 

8.5.   A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja – hiteles módon 

igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával, 

amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek. 

 

8.6.  Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél köteles törekedni a Szerződésből eredő 

kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen elképzelhető. 

Amennyiben a vis maior időtartama a 60 napot meghaladja, bármelyik Fél jogosult a jelen 

Szerződést rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel megszüntetni. 

 

 

9. A Szerződés megszűnése, módosítása 

 

9.1.  Jelen Szerződés a 2.2. pontban foglaltakon kívül megszűnik: 

 közös megegyezéssel; 

 1.2. pont szerinti keretösszeg kimerülésével; 

 rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; 

 rendes felmondással, 

 elállással. 
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9.2.  Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor 

megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére 

vonatkozóan a Felek a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni. 

 

9.3.  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és/vagy Lehívás az alábbiakban 

meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – 

azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében szüntethető 

meg.  

 

9.3.1. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: 

Megrendelő jogosult a jelen Szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondani 

abban az esetben, ha 

 a Szállító a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű 

teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott 

ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely 

kötelezettségét; 

 a Szállító ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli 

el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el; 

 a Szállító együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy 

egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné 

teszi; 

 a Szállító a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik 

személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; 

 a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága 

10.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az 

ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; 

 a Szállító az átadás-átvételi eljárás(ok) során olyan műbizonylatot, bizonylatot, 

tanúsítványt, stb. használ fel vagy kísérel meg felhasználni, amely(ek)nek 

szabályossága, valódisága, valóságtartalma, hitelessége alapos okkal vitatható; 

 a Szállító a jelen Szerződés 5.4, 10.6.  pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi; 

 a Szállító egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 

 

9.3.2. Rendkívüli felmondási ok a Szállító részéről, amennyiben a Megrendelő a Szállító erre 

vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a Szállító által 

meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen 

Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit.  

 

9.4.  Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől 

elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.  

 

9.5   Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha 

a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Szállító tekintetében a közbeszerzési 

eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

9.6 Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  

 

 a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában meghatározott valamely 

feltétel; vagy 
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 a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában meghatározott valamely 

feltétel. 

 

9.7    Megrendelő a jelen Szerződést 30 naptári napos felmondási idővel, a Szállító részére megküldött 

írásos értesítéssel bármikor, indoklás nélkül felmondhatja. A Szállító a Megrendelő rendes 

felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a 

Megrendelővel szemben.  A rendes felmondás a már lehívott, de még le nem szállított 

Termékek leszállítását nem érinti. 

 

9.8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés azonnali hatályú rendkívüli 

felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a jelen Szerződéstől, az 

adott Lehívástól vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől elállni. Felek rögzítik, hogy 

Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában a Szerződéstől történő elállás nem érinti a már 

szerződésszerűen teljesített Lehívásokat. A Szállító által teljesítendő szolgáltatás oszthatósága 

esetén a Megrendelő jogosult – választása szerint – az osztható részek tekintetében egyes 

Termékekre az elállás jogát gyakorolni, míg más vonatkozásban a jelen Szerződés – azonnali – 

felmondásának jogával élni. 

 

9.9. Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő a fentiekben foglalt eseteken 

kívül is jogosult a Szállító felróható magatartásától függetlenül az általános elállási jogot 

gyakorolni azzal, hogy ebben az esetben köteles a Szállító ezzel összefüggésben felmerült 

igazolt kárai és költségei megtérítésére, kivéve a következményes károkat és az elmaradt 

hasznot.  

 

 Megrendelő felhívja Szállító figyelmét arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározottak alapján 

csak a Lehívásokban megrendelt Termékekkel kapcsolatos ésszerű, igazolt, közvetlen 

költségeket tekinti a Szerződés Megrendelő részéről elállással történő megszüntetése esetén a 

Szállítói kártérítési igények szempontjából elfogadható, igazolt kárnak. (Ennek megfelelően a 

Termékeknek a Szállító által a Megrendelő Lehívásaitól – részben vagy egészben – függetlenül 

beszerzett, legyártott, tárolt, stb. termékekkel kapcsolatos költségei, valamint általános, illetve 

közvetett költségei, vagy azok felosztott részei nem minősülnek a kártérítés szempontjából 

elismerhetőnek.) 

 

 A Szállítót terhelő kárenyhítési kötelezettség megszegésének minden következményét a Szállító 

viseli. 

 

9.10.  Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen 

Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok 

és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség). 

 

9.11 A jelen Szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak 

szerint módosítható, a Felek cégszerű aláírásával. Szóban, ráutaló magatartással a Szerződés 

nem módosítható.  

 

 Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá 

a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező 

változás. 

 

 

10. Egyéb rendelkezések  
 

10.1. Megrendelő és Szállító a Szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is 

együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a 
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szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről; a 

teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást.  

 

10.2. Felek kapcsolattartói: 

  

 Szállító részéről:   név: ……………………………… 

     levelezési cím: ……………………………… 

     e-mail: ……………………………… 

     telefon/telefax:  ……………………………… 

 

Megrendelő részéről: a 2. számú Mellékletben szereplő személy(ek). 

 

10.3. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, 

bankszámlaszámának és adószámának változását a másik Féllel a változást, amennyiben arra 

lehetőség van a változás bekövetkezését megelőzően 3 (három) munkanappal, amennyiben erre 

előzetesen nincs lehetőség, a változás bekövetkezését követő legfeljebb 3 (három) munkanapon 

belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy 

késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.  

 

10.4. Megrendelő jogosult a Szállító jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – a 

Szállító tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – bármikor, szúrópróbaszerűen 

ellenőrizni. Szállító köteles a Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget tenni. Szállító 

tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti ellenőrzést a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

Biztonsági Igazgatósága is jogosult gyakorolni.  

 

10.5. Szállítónak kötelessége a teljesítés során felmerült, előre nem látott körülményeket 

haladéktalanul jelezni Megrendelő felé. Szállító köteles továbbá írásban, visszakövethető 

módon felhívni Megrendelő figyelmét a részére leadott Lehívás helytelenségeire, 

ellentmondásokra. Ennek elmulasztásából eredő minden felelősség a Szállítót terheli. A jelen 

pont szerinti jelzési kötelezettség teljesítése nem mentesíti a Szállítót a teljesítési kötelezettsége 

alól. 

 

10.6.  Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Szállítónak kell teljesítenie. Szállító  

ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult 

alvállalkozót igénybe venni.  

10.6.1  A jelen Szerződés teljesítésébe a Szállító által bevonni kívánt, a jelen Szerződés 

megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Szállító által a jelen szerződés aláírásával 

egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 5. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. 

 
10.6.2 Felek rögzítik, hogy a Szállító új alvállalkozó bevonására csak a Kbt-ben foglalt 

feltételekkel jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen szerződés 5. sz. melléklete 

szerinti nyilatkozat aktualizált, a Szállító által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának 

Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.  

 

10.6.3 Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 5. sz. mellékletét érintő 

változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítésének 

arányának megváltozását – Szállító a jelen szerződés 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozat 

aktualizált, a Szállító által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Megrendelő részére 

történő megküldésével köteles bejelenteni. 

 

10.6.4 A jelen Szerződés 5. sz. mellékletének a 10.6.2 és 10.6.3 pontban rögzítettek szerinti 

változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 10.6.2. és 

10.6.3 pont szerinti aktualizált mellékletet Szállító – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos 

alszámozással (5/1., 5/2., 5/3. stb.) ellátva köteles benyújtani a Megrendelő részére. 

 

10.6.5  Szállító a 10.6.2. és 10.6.3  pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a 
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Kbt-ben rögzített, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal  maradéktalanul 

tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a 

jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy e kötelezettségei megszegése a 

részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a 

jelen szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá 

Szállítóval szemben a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények 

is korlátozás nélkül érvényesíthetők. 

 

10.6.6 A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során 

korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen szerződés teljesítésében a Szállító oldalán a 

jelen szerződés 5. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt. 

 

10.6.7 A Szállító az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók 

felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen 

díj-, költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni. Szállító az 

alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő 

betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.  

 

10.7. Szállító a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) 

bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 

bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 

szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével 

maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek 

figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, 

egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).   

 

10.8   Szállító tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban 

és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.    

 

 

10.9.  Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének 

érvényesítése jegyében - a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-

ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a 

Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben 

adatot szolgáltatni, melyhez Szállító jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.    

 

10.10 Szállító nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) és kb) pontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

 

A Szállító köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a 

Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a jelen Szerződés teljes 

időtartama  alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – a Megrendelő számára 

azt, hogy a Szállító tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető 

legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos 

jogszabályok és a  jelen Szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni. 

 

10.11. Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés 

első mondatának alkalmazását kizárják. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján 

fennálló tartozás megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja.   

 

10.12. Szállító szavatol azért, hogy a jelen Szerződés keretében szállított Termékek megfelelnek a 

jogszabályokban és a Szerződésben, valamint a Megrendelő által a Szállító részére átadott, 

vonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek. A Szállító olyan 

anyagot nem használhat fel, amelyet részére harmadik személy tulajdonjog-fenntartással adott 
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át vagy egyébként harmadik személy fennálló jogosultsága a Megrendelő tulajdonszerzését 

és/vagy a Termék felhasználását bármilyen formában korlátozná. E rendelkezés megsértése 

esetén a Szállító felel minden olyan kárért, amely a Megrendelőt a harmadik személy 

igényérvényesítésével összefüggésben éri. 

 

Szállító szavatolja, hogy általa a jelen Szerződés keretében szállított Termékek per-, teher- és 

igénymentesek. Szállító szavatolja továbbá, hogy a Megrendelő a Termék(ek)  tulajdonjogát 

harmadik személy jogfenntartásától, szerzői jogi, szabadalmi, minta, know-how és egyéb 

korlátozástól mentesen megszerzi. A jelen pontban foglaltak megszegéséért a Szállító teljeskörű 

felelősséget vállal. 

 

10.13. Szállító a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés alapján 

végzett tevékenységét professzionális minőségben, olyan módon teljesíti, amely megfelel a 

jogszabályi előírásoknak, – hacsak a jelen Szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz – az 

elvégzendő feladat jellegére vonatkozó, általánosan elfogadott szakmai normáknak és 

szokásoknak. Szállító kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés alapján a 

teljesítésben részéről közreműködő személyek megfelelő képzettséggel rendelkeznek.  

 

10.14. Szállító köteles a Megrendelővel kötött Szerződése teljesítése során tudomására jutott 

mindennemű adatot, információt időbeli korlátozás nélkül megőrizni. Felek megállapodnak, 

hogy a Megrendelőtől és/vagy az általa meghatalmazott személytől kapott információkat 

Szállító csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel, 

nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására nem hozhatja. 

 

10.15. Szállító kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés Szállító általi teljesítése nem 

jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan Szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely 

valamely harmadik személlyel kötött Szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik 

fél tulajdonát képező információ titokban tartására vonatkozik.  

 

10.16.A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt 

vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerződés megkötésétől 

a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett 

vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Szállító kötelezettséget vállal 

arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem 

annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem 

közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban 

beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Szállítót 

kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő bármikor jogosult 

ellenőrizni. 

 

10.17.  A jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a jelen Szerződés 

érvénytelenségét. A jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné válása esetén Felek 

kötelesek az érvénytelenné vált rendelkezést olyan rendelkezéssel pótolni, mely megfelel a 

Felek jelen Szerződés megkötésének időpontjában fennálló gazdasági akaratának. 

 

10.18 Szállító nyilatkozik, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek 

vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Megrendelő vezető 

tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Ptk. szerinti közeli 

hozzátartozójával. 

 

10.19 A Szállító megismerte (http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex) és elfogadja a 

Megrendelő Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára 

nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által 

lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében 

eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményét/cselekményeit jelzi a Megrendelő által 

működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül. 

http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex
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10.20 A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban – ideértve, de nem kizárólag postai úton 

megküldött levél, személyesen kézbesített levél, távirat, telefax, e-mail, etc. – kötelesek 

megtenni. A Felek tudomásul veszik, hogy  

 a Felek levelezési címként a jelen Szerződésben meghatározott címet fogadják el. 

Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja 

értesíteni a másik Felet a levelezési címe változásáról és emiatt válik sikertelenné a 

kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó Felet terheli; 

 a Felek egymáshoz intézett (postai tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek 

tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” 

vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a 

második postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5. napra vonatkozó 

hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni; 

 A Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a 

címzett az átvételt igazolta; 

 A Felek a telefaxon, e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a 

címzett az átvételt igazolta, email esetén amikor a kézbesítési igazolást a feladó 

megkapta, ennek hiányában amikor a küldő a küldeményt elküldte. 

 

10.21 Szállító a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapján már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Megrendelő a jelen Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személy(ek) 

részére – kizárólagos választása szerint akár teljesen, akár részlegesen – átruházza a Ptk. 6:208. 

§-ában foglaltak szerint. A Szállító vállalja, hogy a Megrendelő ez irányú írásbeli megkeresése 

esetén az előzőektől függetlenül is minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul 

– de legkésőbb a megkereséstől számított 5 (öt) napon belül - megtesz annak érdekében, hogy a 

Megrendelő oldalán a jogalanycsere bármely fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem 

nélkül megtörténhessen. 

 

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Szállító által szolgáltatandó biztosítékokból 

származó megrendelői jogok harmadik személy részére – egészben vagy részben is – korlátozás 

nélkül átruházhatók.  

 

10.22 Felek jóhiszeműen törekszenek arra, hogy az e Szerződés létrejöttével és/vagy érvényességével 

és/vagy tartalmával kapcsolatos esetleges jogvitáikat barátságos és közvetlen kereskedelmi 

tárgyalások útján oldják meg. Ha ez az erőfeszítésük a felmerült jogvita megoldását célzó első 

tárgyalási naptól számított 30 (harminc) napon belül nem vezetne eredményre, úgy a Felek 

jogvitájának eldöntése során a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései 

szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság jogosult eljárni.  

 

 

10.23  A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog vonatkozó előírásai, 

különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Kbt. rendelkezései 

alkalmazandók. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában a Szállító általános 

szerződési feltételeinek (ÁSZF), továbbá az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi 

Vételi Egyezmény (1987. évi 20. számú tvr.) rendelkezései nem alkalmazandók. 
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10.24 Szállító jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen 

szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen 

Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs 

feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy 

jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával 

nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, 

illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Szerződő Felek 

rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a 

korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye 

Megrendelőt nem terheli. 

 

10.25. Adott esetben [külföldi adóilletőségű Szállító esetén]: 

 
 Szállító a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Szállító ezzel 
kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen Szerződés 6. számú 

mellékletét képezi. 

 
10.26 Adott esetben (amennyiben a Szállító a közbeszerzési eljárás során a gazdasági és pénzügyi 

alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg)  
 

 Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a jelen 

Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Szállító a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a 

Megrendelőt a Szállító teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben 
ért károk megtérítéséért.   

 

10.27. Jelen Szerződés 3, azaz három, egymással szó szerint megegyező példányban, magyar nyelven 

készült, melyből Megrendelőt 2, azaz kettő példány, Szállítót 1, azaz egy példány illet meg. 

 

 

Felek a jelen Szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá.  

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Szállítandó Termékek műszaki specifikációja, egységárai, szállítási 

(utánpótlási) határidők, átvételi mód 

2. sz. melléklet:  Szállítási helyszínek, kapcsolattartók (raktár cím, raktárvezető, Lehívásra, 

teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy, stb.) 

3. sz. melléklet: Mennyiségi- és minőségi átvétel szabályai, szállítandó dokumentumok 

listája 

4. sz. melléklet
3
: Szállítói nyilatkozat a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában 

5. sz. melléklet:      Szállítói nyilatkozat az alvállalkozókról 

6. sz. melléklet:
4
 Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján 

 

Budapest, 20…. …………………… 

 

                                                           
3 Megegyezik a Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban becsatolt tárgyi nyilatkozattal 

4 Amennyiben nem releváns törlendő. 
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………………………………. 

………………… 

………………… 

MÁV-START Zrt. 

Megrendelő 

………………………………. 

………………… 

………………… 

………………….. 

Szállító 
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1. sz. melléklet 

 

Szállítandó Termékek műszaki specifikációja, egységárai, szállítási (utánpótlási) határidők, átvételi mód 

 

Sorszám Tételszám 
Megnevezés 

1 

Megnevezés 

2 
Katalógusszám 

Átvételi 

mód 
Mennyiség Mértékegység 

Szállítási 

(utánpótlási) 

határidő 

Egységár 
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2. sz. melléklet 

 

Szállítási helyszínek, kapcsolattartók (raktár cím, raktárvezető, Lehívásra jogosult személy, stb.) 

 

 

Teljesítés helye(i): Istvántelek  MÁV SZK raktár 

Raktár címe: 1045 Budapest Bécsi u. 1. 

Raktár száma:  I10 

Raktárvezető (teljesítésigazolásra jogosult személy):  

  Név:  

  Mobil:  

  Email:  

 

Lehívásra jogosultak névsora:
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3. sz. melléklet 

 

Mennyiségi- és minőségi átvétel szabályai, szállítandó dokumentumok listája 

 

 

1. Mennyiségi átadás-átvétel 

 

Megrendelő a Termékek átadás-átvételekor – Szállító jelenlétében – köteles a Termékek mennyiségét 

ellenőrizni. A mennyiségi ellenőrzés tételes átszámolással vagy mérlegeléssel történik. 

 

 

2. A minőségi átadás-átvétel 
 

 

Műbizonylattal szállítandó Termékek esetében a minőségi átvétel helye Megrendelő telephelye, a 

minőségi átvevő: a 2. számú mellékletében megjelölt Raktárvezető. 

 

Szállító köteles a Termék átadásával egy időben az előírt: 

 

 műbizonylatot (termékismertető adatlap, műszaki-technikai adatlap, specifikáció, terméklap, 

stb.), 

 érvényes biztonsági adatlapot 

 

Megrendelő részére átadni. 

 

 

 

2.1 Egyéb rendelkezések 

 

Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy minden átadásra felajánlott Termékből mintát vegyen és 

a Terméket vagy a mintát külön minőségi vizsgálatnak vesse alá. 

A mintavételezést és a vizsgálatot Megrendelő illetékes egysége végzi, amelyen Szállító képviselője 

igénye esetén jelen lehet. 

A minőségi átvétel megtörténte a Megrendelő hibás teljesítésből eredő, továbbá jótállási, illetőleg 

szavatossági jogait nem érinti. 

 

 

2.2 A mennyiségi- és minőségi átvétel közös szabályai 

 

Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvet vesz fel, melyben a mennyiségi, minőségi 

átvétellel kapcsolatos összes lényeges körülményt – különös tekintettel a Megrendelő részéről átvett 

Termékek darabszámára, az esetleges hiányokra, a visszautasított Termékekkel kapcsolatos 

körülményekre – rögzíti. 

 

Felek rögzítik, hogy az át nem vett Termékek vonatkozásában Szállító a Megrendelő által 

meghatározott, de legfeljebb a Termékek 1. számú mellékletben megjelölt teljesítési (szállítási) 

határideje felének megfelelő póthatáridőn belül köteles a teljesítése hibáit orvosolni. A megismételt 

mennyiségi és/vagy minőségi átadás-átvétel vonatkozásában – a Felek eltérő, írásos megállapodása 

hiányában – a jelen szerződés rendelkezései korlátozás nélkül irányadók. Felek rögzítik, hogy a 

póthatáridő Megrendelő általi biztosítása nem mentesíti Szállítót a jelen szerződésben meghatározott 

jogkövetkezmények alkalmazása alól. 
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4. sz. melléklet  

Szállítói nyilatkozat a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában 

 

  

Nyilatkozat arról, hogy a 

megajánlott termék 

környezetvédelmi termékdíj 

megfizetésére kötelezett-e.  

Amennyiben a megajánlott termék környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett, 

abban az esetben nyilatkozni kell arról, hogy a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére és 

bevallására a jogszabály, vagy átvállalás alapján Ajánlattevő, Ajánlatkérő vagy Harmadik fél 

köteles-e. 

Részajánlat 

sorszáma 

Rész 

megnevezése 

Mennyiség    

(               ) 

Megajánlott termék 

megnevezése és 

kiszerelése 

Nettó 

egységár 

termékdíj 

tartalma 

(Ft/….) 

Nyilatkozom, 

hogy a 

megajánlott 

termék 

környezetvédelmi 

termékdíj 

megfizetésére 

kötelezett. 

Nyilatkozom, 

hogy a 

megajánlott 

termék 

környezetvédelmi 

termékdíj 

megfizetésére 

nem kötelezett. 

Nyilatkozom, 

hogy a 

környezetvédelmi 

termékdíj 

megfizetésére és 

bevallására a 

jogszabály 

alapján 

Ajánlattevő 

köteles. 

Nyilatkozom, 

hogy a 

környezetvédelmi 

termékdíj 

megfizetését és 

bevallását 

számlán történő 

átvállalás alapján 

Ajánlattevő 

végzi. 

Nyilatkozom, 

hogy a 

környezetvédelmi 

termékdíj 

megfizetésére és 

bevallására a 

jogszabály 

alapján 

Ajánlatkérő 

köteles. 

Nyilatkozom, 

hogy a 

környezetvédelmi 

termékdíj 

megfizetésére és 

bevallására a 

jogszabály 

alapján Harmadik 

Fél köteles. 

Amennyiben a 

környezetvédelmi 

termékdíjat 

Harmadik fél 

köteles 

megfizetni és 

bevallani, akkor 

erre vonatkozóan 

kérjük 

nyilatkozatban a 

kötelezett 

nevesítését. 

1.                       

2.                       

3.                       

……………………………………… 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………………………………………………... 

(nyilatkozatot adó személy cégszerű aláírása) 
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Kitöltési útmutató: 

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott termék környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett-e. 

Amennyiben a megajánlott termék környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett, abban az esetben nyilatkozni kell arról, hogy a környezetvédelmi termékdíj megfizetése és bevallására a jogszabály, vagy 

átvállalás alapján Ajánlattevő, Ajánlatkérő vagy Harmadik fél köteles-e. 

Amennyiben a környezetvédelmi termékdíjat Harmadik fél köteles megfizetni és bevallani, akkor erre vonatkozóan kérjük nyilatkozatban a kötelezett nevesítését. 

Kérjük, hogy a táblázatban 

- az "D" oszlopba a megajánlott termék megnevezését és konkrét kiszerelését, 

- a "E" oszlopba a nettó egységárban foglalt környezetvédelmi termékdíj mértékét (az összárrészletezésében megadottakkal összhangban), 

- a "F-K" oszlopok vonatkozó celláit a megfelelő helyen x-szel jelölve, 

- az "L" oszlopban - amennyiben a környezetvédelmi termékdíjat Harmadik fél köteles megfizetni és bevallani - a Harmadik Fél nevének feltüntetésével  

kitölteni szíveskedjenek. 

 



 

 

5. sz. melléklet 

 

Szállítói nyilatkozat alvállalkozókról 

 
Alulírott ………………….(név), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; 

cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..) arra jogosult képviselőjeként - 

……………-jaként (beosztás) – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a 

……………………… (cégnév), mint Szállító és a MÁV-START Zrt., mint megrendelő között 

a……………………………… tárgyában …………………..(dátum) napján kötött adásvételi szerződés 

teljesítésében a ……………………… (cégnév) részéről a teljesítésbe bevontan az alábbi alvállalkozók 

vesznek részt, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott adásvételi 

keretszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

Alvállalkozó 1.
5
 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya az adásvételi szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 

megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően 

megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó
6
 

 

 
 

 

Alvállalkozó 2. 
 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

                                                           
5 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben 
részt vesz. 

6 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont 
alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat 
megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
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Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya az adásvételi szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 

megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően 

megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó
7
 

 

Alvállalkozó 3. 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya az adásvételi szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 

megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően 

megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó
8
 

 

(keltezés – hely, idő) ……………….., 201……………….. 

 

……………… 

 

………………… 

(cégnév) 

Szállító 

(képviselő neve) 

(képviselő beosztása) 

[cégszerű aláírás szükséges] 
 

 

 

 

 

                                                           
7 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont 
alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat 
megrendelő részére történő bejelentésének napja!  

 

8 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont 
alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat 
megrendelő részére történő bejelentésének napja!  
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6. sz. melléklet 

 

Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján 
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IV. Igazolások- és nyilatkozatok jegyzéke 

 

Felhívjuk a Tisztelt részvételre jelentkezők/ajánlattevők figyelmét, hogy a részvételi 

jelentkezésükben/ajánlatukban az alábbiakban felsorolt releváns dokumentumokat az eljárás 

adott szakaszának megfelelően alkalmazva és – ahol az ajánlatkérő nyilatkozatmintát is 

rendelkezésre bocsát, azt – értelemszerűen kitöltve csatolják részvételi 

jelentkezésükben/ajánlatukban! 

 

 

Melléklet a forma - 

nyomtatványok között 

Iratanyag megnevezése 

 Részvételi szakasz 

1. számú melléklet Felolvasólap (részvételi szakasz) 

 Oldalszámozott tartalomjegyzék 

2. számú melléklet Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése 

tekintetében 

3. számú melléklet Nyilatkozat közös részvételre jelentkezésről (adott esetben) 

 Együttműködési megállapodás (közös részvételi jelentkezés esetén) 

4. számú melléklet Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum 

5. számú melléklet Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)–b) 

pontja tekintetében (adott esetben) 

6. számú melléklet Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése 

tekintetében (adott esetben) 

 Amennyiben részvételre jelentkező a 321/2015. (X.30.) 21. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági feltételek bármelyikének 

igazolása esetén bármely más szervezet vagy személy kapacitására 

támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján 

csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (adott esetben) 

7. számú melléklet Amennyiben részvételre jelentkező a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági feltétel (P/1.) 

igazolása esetén más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva 

kíván megfelelni, ebben az esetben részvételre jelentkezőnek a 

részvételi jelentkezésében csatolni kell nyilatkozatát a kapacitást nyújtó 

szervezet adataira vonatkozóan. (adott esetben) 

8. számú melléklet Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése 

tekintetében 

9. számú melléklet Nyilatkozat üzlet titokról (adott esetben) 

 Felelős fordítások (adott esetben) 

10. számú melléklet Nyilatkozat felelős fordításról (adott esetben) 

11. számú melléklet Nyilatkozat a papír alapú és az elektronikus példány egyezőségéről 

 A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, az 

alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről a 

jelentkezést aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló 

cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait 

vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban. 
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 Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az 

adott gazdasági szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az adott 

gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által 

aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati 

formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott 

aláírását/szignómintáját is. (adott esetben) 

 Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, 

akkor csatolandó az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem 

kinyomtatott változata, valamint a benyújtást igazoló digitális 

tértivevény kinyomtatott változata, cégszerűen aláírva. 

 Ajánlattételi szakasz 

12. számú melléklet Felolvasólap (ajánlattételi szakasz) 

13. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében 

14. számú melléklet Nyilatkozat a Kbt. 84. § (1) bekezdés d) pontja szerint a kizáró okokra 

vonatkozóan 

15. számú melléklet Nyilatkozat a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozóan, 

részajánlatonként 

16. számú melléklet Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) 

 Felelős fordítások (adott esetben) 

17. számú melléklet Nyilatkozat a felelős fordításról (adott esetben) 

18. számú melléklet Nyilatkozat a papír alapú és az elektronikus példány egyezőségéről 

19. számú melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) alpontja 

tekintetében (ajánlatkérő felhívására csatolandó) 

20. számú melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kc) alpontja 

tekintetében (ajánlatkérő felhívására csatolandó) 

21. számú melléklet A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 

alkalmassági előírás vonatkozásában becsatolandó referencia 

nyilatkozat (ajánlatkérő felhívására csatolandó) 

 Referenciaigazolás (adott esetben) 

 Abban az esetben, ha az ajánlatot aláíró személy eltér attól, aki a 

részvételi jelentkezést írta alá, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, 

az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről a 

jelentkezést aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló 

cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát/címpéldányait 

vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban. 

 Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az 

adott gazdasági szereplőnél, úgy továbbá csatolni kell az adott 

gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által 

aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati 

formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott 

aláírását/szignómintáját is. 

 Az ajánlathoz az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást. 
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V. Nyilatkozatminták 

 

Felhívjuk a részvételre jelentkezők/az ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi formanyomtatványok 

ajánlatkérő tartalmi elvárásait rögzítik, azok formájának alkalmazása nem kötelező. 

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a formanyomtatványokért valamint azok használatáért az 

ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz a részvételre jelentkezők/az ajánlattevők a 

formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják. 

A részvételre jelentkezőknek/az ajánlattevőknek a formanyomtatványokat értelemszerűen kell 

kitöltenie. 
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A) Részvételi szakaszban alkalmazandó nyilatkozatminták 

1. sz. melléklet: Felolvasólap (részvételi szakasz) 

Felolvasólap
9
…. rész vonatkozásában  

(részenként szükséges benyújtani) 

 

Részvételre jelentkező neve:  

Részvételre jelentkező lakcíme / 

székhelye: 

 

Részvételre jelentkező levelezési címe:  

Részvételre jelentkező telefonszáma:  

Részvételre jelentkező telefaxszáma:  

Részvételre jelentkező 

kapcsolattartójának neve: 

 

Részvételre jelentkező 

kapcsolattartójának telefonszáma: 

 

Részvételre jelentkező 

kapcsolattartójának telefaxszáma: 

 

Részvételre jelentkező 

kapcsolattartójának e-mail címe: 

 

 

<Közös részvételre jelentkezés> esetén: 

 

Közös részvételre jelentkező 1 neve: 

(közös részvételre jelentkezőket 

képviselő részvételre jelentkező) 

 

Közös részvételre jelentkező lakcíme / 

székhelye: 

 

Közös részvételre jelentkező levelezési 

címe: 

 

Közös részvételre jelentkező 

telefonszáma: 

 

Közös részvételre jelentkező 

telefaxszáma: 

 

 

Közös részvételre jelentkező 2 neve: 

(közös részvételre jelentkező 

) 

 

Közös részvételre jelentkező lakcíme / 

székhelye: 

 

Közös részvételre jelentkező levelezési 

címe: 

 

Közös részvételre jelentkező 

telefonszáma: 

 

Közös részvételre jelentkező 

telefaxszáma: 

 

 

  

                                                           
9 Közös részvételre jelentkezés esetén a felolvasólapot valamennyi részvételre jelentkezőnek alá kell írnia. 



 

Oldal 136 / 170 

 

(több közös részvételre jelentkező esetén tetszőleges számban ismételhető a fenti táblázat)> 

 

Közös részvételre jelentkezők 

képviselőjének neve: 

 

Közös részvételre jelentkezők 

képviselőjének lakcíme / székhelye: 

 

Közös részvételre jelentkezők 

képviselőjének levelezési címe: 

 

Közös részvételre jelentkezők 

képviselőjének telefonszáma: 

 

Közös részvételre jelentkezők 

képviselőjének telefaxszáma: 

 

 

(több közös részvételre jelentkező esetén tetszőleges számban ismételhető a fenti táblázat)> 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint részvételre jelentkező 

képviseletében ezúton nyilatkozom, hogy a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint 

ajánlatkérő által "Ragasztók beszerzése" tárgyban indított közösségi tárgyalásos eljárás részvételi 

felhívásában és a Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után a részvételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen 

nyilatkozattal elfogadjuk. 

 

 

 

<Kelt> 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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2. sz. melléklet: Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése 

tekintetében 

 

Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében
10 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint részvételre jelentkező 

képviseletében ezúton nyilatkozom a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által 

„Ragasztók beszerzése" tárgyban indított közösségi tárgyalásos eljárásban, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint az általam 

képviselt részvételre jelentkező 

 

mikrovállalkozásnak 

kisvállalkozásnak 

középvállalkozásnak
11

 minősül. 

 

 

<Kelt> 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

                                                           
10

 Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kiegészítéseként alkalmazandó abban az esetben, ha a gazdasági 

szereplő az EEEKD II. pontjában „igen”-nel nyilatkozik a tekintetben, hogy mikro- kis- vagy középvállalkozásnak minősül. 

Közös részvételre jelentkezés esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi részvételre jelentkező köteles kitölteni. 
11

 A megfelelő aláhúzandó! 
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3. sz. melléklet: Nyilatkozat közös részvételre jelentkezésről 

 

Nyilatkozat közös részvételre jelentkezésről 

…. rész vonatkozásában  

 (részenként szükséges benyújtani) 

 

Alulírottak <képviselő / meghatalmazott neve>  mint a(z) <cégnév> (<székhely>) részvételre 

jelentkező és <képviselő / meghatalmazott neve> mint a(z) <cégnév> (<székhely>) részvételre 

jelentkező képviselői nyilatkozunk, hogy a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint 

ajánlatkérő által „Ragasztók beszerzése” tárgyban indított közösségi tárgyalásos eljárásban a(z) 

<cégnév> (<székhely>), valamint a(z) <cégnév> (<székhely>) közös részvételre jelentkezést nyújt be. 

 

A közös részvételre jelentkezők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:29. § és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak. 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös részvételre jelentkezők képviseletére, a 

nevükben történő eljárásra a(z) <cégnév> (<székhely>) teljes joggal jogosult. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy részvételre jelentkezésünkhöz csatoljuk az általunk, mint közös részvételre 

jelentkezők által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező 

egyetemleges felelősség), a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. 

Tudatában vagyunk annak, hogy közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételi jelentkezést 

benyújtó gazdasági szereplők személyében a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet 

be sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során.  

 

Kelt: 

 

……………………………… ……………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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4. sz. melléklet: Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványa 

 

 
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa 

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk  

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. 
részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy az elektronikus ESPD-szolgáltatást12

 használták az egységes 
európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. 

Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény13
 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma [  ], dátum [  ], [  ] oldal, a hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [  ][  ][  ][  ]/S [  ][  ][  ]– 
[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] 

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. 

Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan 
információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….] 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek 
kell kitöltenie. 

 

A beszerző azonosítása14 Válasz: 

Név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése15: [   ] 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az 
aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)16: 

[   ] 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell 
kitöltenie. 

 

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Azonosítás: Válasz: 

Név: [   ] 

                                                           
 

12
 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató 

ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. 

13 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződésről szóló 

hirdetmény. 

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződésről szóló 

hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 
14

 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden 

résztvevő beszerző nevét. 

15
 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 

16
 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
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Uniós adószám (HÉA-azonosító szám), adott esetben:  

Ha nincs uniós adószám (HÉA-azonosító szám), kérjük egyéb 
nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. 

[   ] 

[   ] 

Postai cím: [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek17: 
Telefon: 
E-mail cím: 
Internetcím (adott esetben): 

[……]  
[……]  
[……]  
[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás18? [  ] Igen [  ] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott19: A gazdasági szereplő védett 
műhely, szociális vállalkozás20

 vagy védett munkahely-teremtési 
programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? 
Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű 
munkavállalók százalékos aránya? 

Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a 
fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely 
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

[  ] Igen [  ] Nem 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert 
(minősített) gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy 
rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti 
(elő)minősítési rendszer keretében)? 

[  ] Igen [  ] Nem [  ] Nem alkalmazható 

Ha igen: 

Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. 
szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott 
esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és 
írja alá a VI. részt. 

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét 
és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot: 

b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan 
elérhető, kérjük, tüntesse fel: 

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a 
tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért 
minősítést21: 

d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási 
szempontra kiterjed? 

 
 
 
 
 
 
 
a) [……] 
 
b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai):  
[……][……][……][……] 
 
c) [……] 
 
 
d) [  ] Igen [  ] Nem 

Ha nem: 

Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó 
információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől 
függően, 

ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok 

 
 
 
 
 
 
e) [] Igen [] Nem 

                                                           
17

 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 

18 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az 

információ csak statisztikai célból szükséges. 

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege 

nem haladja meg a 2 millió eurót. 

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem 

haladja meg a 10 millió eurót; 

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek 

éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót. 

19
 Lásd a szerződésről szóló hirdetmény III.1.5. pontját. 

20
 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése. 

21
 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
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ezt előírják: 

e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási 
járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze 
azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti 
adatbázisából? 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

 
 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……] 

Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési 
eljárásban?22 

[  ] Igen [  ] Nem 

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen: 

a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött 
szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...): 
 
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési 
eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai: 

c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

 
 
a): [……] 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Részek Válasz: 

Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) a 
feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván: 

[   ] 

 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt: 

 

Képviselet, ha van: Válasz: 

Teljes név; 
a születési idő és hely, ha szükséges: 

[……]; 
[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó 
információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.): 

[……] 

 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK23 

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és 
(adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és 
szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe 
veszi-e más szervezetek kapacitásait? 

[  ]Igen [  ]Nem 

 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e 
rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által 
aláírva. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem 
tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra 
irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a 
beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. 

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre 

                                                           
22

 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 

23
 Amennyiben részajánlat-tétel lehetséges, úgy részenként kitöltendő! 
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vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is24. 

 

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe25 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.) 

 

Alvállalkozás: Válasz: 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét 
alvállalkozásba adni harmadik félnek? 

[  ]Igen [  ]Nem 

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a javasolt 
alvállalkozókat: 

[…] 

 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, 
akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállalkozói 
kategóriára) nézve. 

III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 

1. Bűnszervezetben való részvétel26; 

2. Korrupció27; 

3. Csalás28; 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény29; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása30 

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái31 

 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó 
nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott 
ítéletekkel kapcsolatos okok: 

Válasz: 

                                                           
24

 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 

25
 Amennyiben részajánlat-tétel lehetséges, úgy részenként kitöltendő! 

26 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. 

cikkében meghatározottak szerint. 

27 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL 

C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 

2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában 

foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. 

28 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) 

29 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. 

cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való 

felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 

30 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. 

október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 

31 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi 

kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. 

cikkében meghatározottak szerint. 
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Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági 
szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve 
az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy 
azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent 
felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, 
mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül 
meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? 

[  ] Igen [  ] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……]32 

Amennyiben igen, kérjük,33
 adja meg a következő információkat: 

a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik 
érintett, valamint az ítélet okát (okait), 

b) Határozza meg az elítélt személyét [  ]; 

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja: 

 
a) Dátum:[  ], pont(ok): [  ], ok(ok):[  ] 
 
 
 
b) […….…] 
c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [  ] 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
[……][……][……][……]34 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják 
megbízhatóságát35

 (Öntisztázás)? 

[  ] Igen [  ] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket36: [……] 

 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK 

Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése: Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 
kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási 
járulékok megfizetése tekintetében, mind a 
székhelye szerinti országban, mind pedig az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely 
szerinti országtól? 

[  ] Igen [  ] Nem 

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 
információkat: 
a) Érintett ország vagy tagállam 
b) Mi az érintett összeg? 
c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

– Ez a határozat jogerős és 
végrehajtható? 

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a 
határozat dátumát. 

– Ítélet esetén, amennyiben erről 
közvetlenül rendelkezik,  a kizárási 
időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 

Adók Társadalombiztosítási hozzájárulás 

 
 
a) [……] 
b) [……] 
 
c1) [  ] Igen [  ] Nem 
 

– [  ] Igen [  ] Nem 
 
 
– [……] 
 
– [……] 

 
 
 
c2) [ …] 
 
d) [  ] Igen [  ] Nem 

 
 
a) [……] 
b) [……] 
 
c1) [  ] Igen [  ] Nem 
 

– [  ] Igen [  ] Nem 
 
 
– [……] 
 
– [……] 

 
 
 
c2) [ …] 
 
d) [  ] Igen [  ] Nem 

                                                           
32 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

33
 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

34
 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

35
 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 

36
 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett 

intézkedések megfelelőségét. 



 

Oldal 144 / 170 

 

adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, 
vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? 

Ha igen, kérjük, részletezze: [……] Ha igen, kérjük, részletezze: [……] 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok 
befizetésére vonatkozó dokumentáció 
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 
következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 
adatai):37

 

[……][……][……] 

 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK38
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a 
vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, 
hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat. 

 

Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai 
kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e 
kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a munkajog 
terén39? 

[  ] Igen [  ] Nem 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, 
amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát 
(Öntisztázás)? 

[  ] Igen [  ] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: 
[……] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: 
a) Csődeljárás, vagy 
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, 
vagy 
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás 
következtében bármely hasonló helyzetben van40, vagy 
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy 
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 
Ha igen: 

– Kérjük, részletezze: 

 – Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes 
lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és 
üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a 
szerződés teljesítésére41. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

[  ] Igen [  ] Nem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 
– [……] 

 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 
kötelességszegést42? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 

[……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? 

                                                           
37

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

38
 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 

39
 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 

2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 

40
 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 

41
 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők 

kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a 

szerződés teljesítésére. 

42
 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait 
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[  ] Igen [  ] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: 
[……] 

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó 
megállapodást más gazdasági szereplőkkel? Ha igen, kérjük, 
részletezze: 

[  ] Igen [  ] Nem 

[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? 
[  ] Igen [  ] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: 
[……] 

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen 
összeférhetetlenségről43

 a közbeszerzési eljárásban való 
részvételéből fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[  ] Igen [  ] Nem 

[…] 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó 
vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a 
közbeszerzési eljárás előkészítésében? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[  ] Igen [  ] Nem 

[…] 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési 
szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés 
vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését 
vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési 
követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[  ] Igen [  ] Nem 

[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? 
[  ] Igen [  ] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: 
[……] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? 

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási 
kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk 
szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, 

b) Nem tartott vissza ilyen információt, 

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a 
közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv 
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy 
olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan 
előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy 
gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, 
amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra 
vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket. 

[  ] Igen [  ] Nem 

 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti 
kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a 
közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus 
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 
információkat: 

[  ] Igen [  ] Nem 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]44 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a [  ] Igen [  ] Nem 
 

                                                           
43

 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint. 

44
 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: 

[……] 

 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a 
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő 
szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie: 

 

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Válasz: 

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: [  ] Igen [  ] Nem 

 

A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban. 

 

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának 
vonatkozó szakmai vagy cégnyilvántartásába45: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

[…] 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél: 

A gazdasági szereplőnek meghatározott engedéllyel kell-e 
rendelkeznie vagy meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie 
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti 
országban az adott szolgáltatást nyújthassa? 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

 
[  ] Igen [  ] Nem 
 
 
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a 
gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [  ] Igen [  ] Nem  
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] 

 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban. 

 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves árbevétele a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
számú pénzügyi évben a következő: 

Vagy 

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt 

[……] év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 
 
(évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem  
 

                                                           
45

 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben 

meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 
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számú évben a következő46
 (): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] 

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) árbevétele a szerződés 
által érintett üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a 
következő: 

Vagy 

[……] év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a területen és a 
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt számú évben a következő47: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

(évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem 

 

 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre 
vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak 
egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 
létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte 
üzleti tevékenységét: 

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók48

 

tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt 
mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y49
 aránya - és az érték): [……], 

[……]50
 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a 
következő: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

[……],[……][…]pénznem 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények 
tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági 
szereplő kijelenti a következőket: 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó 
dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

[……] 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] 

 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG51 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az 
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott 
közbeszerzési dokumentumokban. 

 

                                                           
46

 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 

47
 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 

48
 Pl. az eszközök és a források aránya. 

49
 Pl. az eszközök és a források aránya. 

50
 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

51
 Amennyiben részajánlat-tétel lehetséges, úgy részenként kitöltendő! 
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Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések 
esetében: 

A referencia-időszak folyamán52
 a gazdasági szereplő a 

meghatározott típusú munkákból a következőket végezte: 

Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére 
vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, 
kérjük, adja meg a következő információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a 
közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] 
 
Munkák: […...] 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán53
 a gazdasági szereplő a 

meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat 
végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A lista 
elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a 
közületi vagy magánmegrendelőket54: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a 
közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] 
 

Leírás összegek dátumok megrendelők 

    
 

2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket55

 veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-
ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: 

Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében 
a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki 
szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: 

[……] 
 
[……] 

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a 
következő műszaki hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi és 
kutatási létesítményei a következők: 

[……] 

4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-irányítási és 
ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése 
során: 

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő 
szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra 
szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében: 

A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki 
kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló 
tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok56

 elvégzését. 

 
 
 
[  ] Igen [  ] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel 
rendelkeznek: 

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
követelményektől függően) 

b) Annak vezetői személyzete: 

 
 
 
a) [……] 
 
 
b) [……] 

7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi 
intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

8) A gazdasági szereplő éves átlagos statisztikai állományi-
létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a 
következő volt: 

Év, éves átlagos statisztikai állományi-létszám: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……], 
Év, vezetői létszám: 

                                                           
52

 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot. 

53
 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot. 

54
 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett 

szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 

55
 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása 

alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön 

egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni. 

56
 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország 

egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 
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[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……] 

9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki 
felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a 
szerződés teljesítéséhez: 

[……] 

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő részére (azaz 
százalékára) nézve kíván esetleg harmadik féllel szerződést 
kötni57: 

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: 

A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre 
vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem 
kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; 

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy 
rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

 
[  ] Igen [  ] Nem 
 
 
[  ] Igen [  ] Nem 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] 

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: 

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó 
hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző 
intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek 
műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű 
hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy 
milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre: 
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

 
[  ] Igen [  ] Nem 
 
 
 
 
 
 
[…] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] 

 

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket 
és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó 
hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

 

Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési 
szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület 
által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő 
egyes meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, 
ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére 
vonatkozó szabványokat is? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, 
hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre 
a minőségbiztosítási rendszert illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

[] Igen [] Nem 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület 
által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő 
az előírt környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy 
szabványoknak megfelel? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, 
hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre 
a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat 

[  ] Igen [  ] Nem 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 

                                                           
57

 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, 

és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön 

egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 
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illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja 
meg a következő információkat: 

 
 
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] 

 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 
ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának 
csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez 
kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a 
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. 
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében: 

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a részvételre 
jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és 
megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak: 

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások 
szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a 
gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: 

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus 
formában rendelkezésre áll58, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja 
meg a következő információkat: 

[….] 
 
 
[  ] Igen [  ] Nem59

 

 
 
 
 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 
pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]60 

 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak 

és helytállóak. 

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül 

rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen 

hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz61, vagy  

b) Legkésőbb 2018. október 18-án62 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett 

dokumentáció. 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen 

a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás 

azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott 

információkat igazoló dokumentumokhoz. 

Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……]  

                                                           
58

 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 

59
 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

60
 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

61
 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció 

pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, 

ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást. 

62
 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően. 
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5. sz. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja tekintetében 

…. rész vonatkozásában  

(részenként szükséges benyújtani) 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint részvételre jelentkező 

képviseletében, a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által „Ragasztók 

beszerzése” tárgyban indított, a Kbt. Második része szerinti, tárgyalásos eljárásban, a Kbt. 66 § (6) 

bekezdés a)-b) pontja szerint akként nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként 

kötendő szerződés teljesítéséhez, 
 

 

A) nem kívánok alvállalkozót igénybe venni. 

 
 

VAGY 

 

B) 

a közbeszerzés alábbi részéhez/részeihez kívánok alvállalkozót igénybe venni: 

 

- …………………… 

- …………………… 

 

továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat az alábbiak szerint nevezem meg
63

: 

- ………………………. 

- …………………….… 

 

<Kelt> 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

  

                                                           
63

 Csak abban az esetben kitöltendő, amennyiben a részvételi jelentkezés benyújtásakor van ismert alvállalkozó. 
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6. sz. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében
64

 

 

…. rész vonatkozásában  

(részenként szükséges benyújtani) 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint részvételre jelentkező 

képviseletében a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által „Ragasztók 

beszerzése” tárgyban indított közösségi tárgyalásos eljárásban, az Egységes Európai Közbeszerzési 

Dokumentumban tett nyilatkozatom kiegészítéseként, a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében ezúton 

nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek más szervezet (vagy személy) kapacitására 

támaszkodva kívánok megfelelni az alábbiak szerint: 

 

Alkalmassági előírás megnevezése: Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(személy) megnevezése (neve, címe): 

  

  

  

 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

  

                                                           
64

 Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kiegészítéseként alkalmazandó, amennyiben a gazdasági szereplő az 

Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban akként nyilatkozik, hogy az Egységes Európai Közbeszerzési 

Dokumentum IV. részében feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az V. részben feltüntetett 

kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi más szervezet(ek) kapacitásait. 
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7. sz. melléklet: Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdése tekintetében 

 

…. rész vonatkozásában  

 (részenként szükséges benyújtani) 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint részvételre jelentkező 

(személy) képviseletében a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által 

„Ragasztók beszerzése " tárgyban indított közösségi tárgyalásos eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy 

a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására bevont, a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet 

adatai az alábbiak: 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(személy) neve: 

 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(személy) székhelye: 

 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(személy) postacíme: 

 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(személy) telefonszáma: 

 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(személy) faxszáma: 

 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

(személy) e-mailcíme: 

 

 

 

<Kelt> 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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8. sz. melléklet: Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése 

tekintetében 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint részvételre jelentkező 

képviseletében a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által „Ragasztók 

beszerzése” tárgyban indított közösségi tárgyalásos eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy nem veszünk 

igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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9. sz. melléklet: Nyilatkozat üzleti titokról 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) részvételre jelentkező 

képviseletében a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által „Ragasztók 

beszerzése” tárgyban indított közösségi tárgyalásos eljárásban nyilatkozom, hogy a részvételi 

jelentkezésben/ hiánypótlásban*, annak …-… oldalain a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, 

elkülönítetten elhelyezett iratok, a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek 

nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom. 

 

 

Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, 

amelyek nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából aránytalan sérelmet okozna. 

 

A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti titkot tartalmazó 

iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 

számunkra aránytalan sérelmet
65

: 

 

Dokumentum1**: 

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 

- kockázatok és veszélyek bemutatása: ………….. 

- valószínűsíthető sérelem: ……………….
66

 

 

Dokumentum2: 

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 

- kockázatok és veszélyek bemutatása: ………….. 

- valószínűsíthető sérelem: ………………. 

 

 

<Kelt> 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

*Értelemszerűen megjelölendő, hogy mely dokumentumban, illetve mely dokumentumhoz kapcsolódóan 

kerül elhelyezésre az üzleti titkot tartalmazó irtok köre.  

**Az indokolást akkor tekinti Ajánlatkérő megfelelőnek, amennyiben a részvételre jelentkező az üzleti 

titoknak minősített iratok körében elhelyezett valamennyi dokumentumhoz kapcsolódóan, tételesen kifejti 

indokolását. 

                                                           
65

 A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

Nem megfelelő az indoklás, ha csupán megismétli a Ptk. és/vagy Kbt. vonatkozó jogszabályi rendelkezéseit. 

66
 Szükség szerint ismétlődik az üzleti titokként kezelendő dokumentumok számának megfelelően. 
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10. sz. melléklet: Nyilatkozat a felelős fordításról 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint részvételre jelentkező 

képviseletében a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által „Ragasztók 

beszerzése”  tárgyban indított közösségi tárgyalásos eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a részvételi 

jelentkezésben/hiánypótlásban stb.* becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának tartalma a 

fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik. 

 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

*Értelemszerűen megjelölendő, hogy mely eljárási iratban elhelyezett idegen nyelvű dokumentumhoz 

kapcsolódik nyilatkozat. 

  



 

Oldal 157 / 170 

 

11. sz. melléklet: Nyilatkozat a papír alapú és az elektronikus példány egyezőségéről 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint részvételre jelentkező 

képviseletében a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által „Ragasztók 

beszerzése”  tárgyban indított közösségi tárgyalásos eljárásban ezúton  

nyilatkozom, 

hogy a részvételi jelentkezés elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem 

módosítható .pdf file) példánya a papír alapú eredeti részvételi jelentkezés példányával megegyezik. 

 

 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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B) Ajánlattételi szakaszban alkalmazandó nyilatkozatminták 

12. számú melléklet: Felolvasólap (ajánlattételi szakasz) 

Felolvasólap
67 

…. rész vonatkozásában 

(részenként szükséges benyújtani) 

 

Ajánlattevő neve: 

Székhelye:  

Képviseletre jogosult személy neve: 

Kapcsolattartó személy neve: 

Telefon: 

Fax: 

 

Alulírott                                        mint a(z) (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, nyilvántartó bíróság) 

(a továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője, hivatkozással a 

20... ……. án kézhez vett tárgybeli Ajánlattételi felhívásra, a(z) Ajánlattevő nevében a „Ragasztók 

beszerzése„ tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi számszerűsíthető ajánlatot teszem: 

 

Nettó ajánlati összérték*:  ………….. Ft** 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

* egységárak és a tájékoztató mennyiségek szorzatának összege a Beárazott Tétellista alapján 

(Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezet) 

**két tizedes jegy pontosságig 

  

                                                           
67

 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapot valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia. 
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13. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében  

 

Ajánlattevői nyilatkozat 

……. rész vonatkozásában  

(részenként szükséges benyújtani) 

 

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

székhely) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi 

felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal 

elfogadjuk, és nyertesség esetén a szerződést a tárgyalások során kialakított tartalommal és a 

Felolvasólapon tett ajánlati áron megkötjük és teljesítjük. 

 

Kijelentem továbbá, hogy a mindenkori teljesítéskor a műszaki leírásban előírt paramétereknek 

megfelelő termékeket szállítunk. 

 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által kiírt 

„Ragasztók beszerzése”  tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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14. sz. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 84. § (1) bekezdés d) pontja szerint a kizáró okok 

fenn nem állásáról 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely) cégjegyzésre 

jogosult/meghatalmazott képviselője ezúton nyilatkozom, hogy a részvételi szakasz óta az ajánlat 

benyújtásáig nem következett be olyan változás, mely alapján ajánlattevő, alvállalkozója vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a részvételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá 

került. 

 

Jelen nyilatkozatot a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által kiírt 

„Ragasztók beszerzése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 



 

 

15. sz. melléklet: Nyilatkozat a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozóan 

  

Nyilatkozat arról, hogy a 

megajánlott termék 

környezetvédelmi termékdíj 

megfizetésére kötelezett-e.  

Amennyiben a megajánlott termék környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett, 

abban az esetben nyilatkozni kell arról, hogy a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére és 

bevallására a jogszabály, vagy átvállalás alapján Ajánlattevő, Ajánlatkérő vagy Harmadik fél 

köteles-e. 

Részajánlat 

sorszáma 

Rész 

megnevezése 

Mennyiség    

(               ) 

Megajánlott termék 

megnevezése és 

kiszerelése 

Nettó 

egységár 

termékdíj 

tartalma 

(Ft/…) 

Nyilatkozom, 

hogy a 

megajánlott 

termék 

környezetvédelmi 

termékdíj 

megfizetésére 

kötelezett. 

Nyilatkozom, 

hogy a 

megajánlott 

termék 

környezetvédelmi 

termékdíj 

megfizetésére 

nem kötelezett. 

Nyilatkozom, 

hogy a 

környezetvédelmi 

termékdíj 

megfizetésére és 

bevallására a 

jogszabály 

alapján 

Ajánlattevő 

köteles. 

Nyilatkozom, 

hogy a 

környezetvédelmi 

termékdíj 

megfizetését és 

bevallását 

számlán történő 

átvállalás alapján 

Ajánlattevő 

végzi. 

Nyilatkozom, 

hogy a 

környezetvédelmi 

termékdíj 

megfizetésére és 

bevallására a 

jogszabály 

alapján 

Ajánlatkérő 

köteles. 

Nyilatkozom, 

hogy a 

környezetvédelmi 

termékdíj 

megfizetésére és 

bevallására a 

jogszabály 

alapján Harmadik 

Fél köteles. 

Amennyiben a 

környezetvédelmi 

termékdíjat 

Harmadik fél 

köteles 

megfizetni és 

bevallani, akkor 

erre vonatkozóan 

kérjük 

nyilatkozatban a 

kötelezett 

nevesítését. 

1.                       

2.                       

3.                       

……………………………………… 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

………………………………………………... 

(nyilatkozatot adó személy cégszerű aláírása) 
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Kitöltési útmutató: 

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott termék környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett-e. 

Amennyiben a megajánlott termék környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett, abban az esetben nyilatkozni kell arról, hogy a környezetvédelmi termékdíj megfizetése és bevallására a jogszabály, vagy 

átvállalás alapján Ajánlattevő, Ajánlatkérő vagy Harmadik fél köteles-e. 

Amennyiben a környezetvédelmi termékdíjat Harmadik fél köteles megfizetni és bevallani, akkor erre vonatkozóan kérjük nyilatkozatban a kötelezett nevesítését. 

Kérjük, hogy a táblázatban 

- az "D" oszlopba a megajánlott termék megnevezését és konkrét kiszerelését, 

- a "E" oszlopba a nettó egységárban foglalt környezetvédelmi termékdíj mértékét (az összárrészletezésében megadottakkal összhangban), 

- a "F-K" oszlopok vonatkozó celláit a megfelelő helyen x-szel jelölve, 

- az "L" oszlopban - amennyiben a környezetvédelmi termékdíjat Harmadik fél köteles megfizetni és bevallani - a Harmadik Fél nevének feltüntetésével  

kitölteni szíveskedjenek. 



 

 

16. sz. melléklet: Nyilatkozat üzleti titokról 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviseletében a 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által „Ragasztók beszerzése” tárgyban 

indított közösségi tárgyalásos eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlatban/ hiánypótlásban/ 

indokolásban*, annak …-… oldalain a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten 

elhelyezett iratok, a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát 

ezennel megtiltom. 

 

Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, 

amelyek nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából aránytalan sérelmet okozna. 

 

A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti titkot tartalmazó 

iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 

számunkra aránytalan sérelmet
68

: 

 

Dokumentum1**: 

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 

- kockázatok és veszélyek bemutatása: ………….. 

- valószínűsíthető sérelem: ……………….
69

 

 

Dokumentum2: 

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó 

- kockázatok és veszélyek bemutatása: ………….. 

- valószínűsíthető sérelem: ………………. 

 

 

<Kelt> 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

*Értelemszerűen megjelölendő, hogy mely dokumentumban, illetve mely dokumentumhoz kapcsolódóan 

kerül elhelyezésre az üzleti titkot tartalmazó irtok köre.  

**Az indokolást akkor tekinti Ajánlatkérő megfelelőnek, amennyiben ajánlattevő az üzleti titoknak 

minősített iratok körében elhelyezett valamennyi dokumentumhoz kapcsolódóan, tételesen kifejti 

indokolását. 

                                                           
68

 A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
Nem megfelelő az indoklás, ha csupán megismétli a Ptk. és/vagy Kbt. vonatkozó jogszabályi rendelkezéseit. 

69
 Szükség szerint ismétlődik az üzleti titokként kezelendő dokumentumok számának megfelelően. 
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17. sz. melléklet: Nyilatkozat a felelős fordításról 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által „Ragasztók 

beszerzése” tárgyban indított közösségi tárgyalásos eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az 

ajánlatban/hiánypótlásban stb.* becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának tartalma a fordítás 

alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik. 

 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

*Értelemszerűen megjelölendő, hogy mely eljárási iratban elhelyezett idegen nyelvű dokumentumhoz 

kapcsolódik nyilatkozat. 
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18. sz. melléklet: Nyilatkozat a papír alapú és az elektronikus példány egyezőségéről 

 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által „Ragasztók 

beszerzése” tárgyban indított közösségi tárgyalásos eljárásban ezúton 

nyilatkozom, 

hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf 

file) példánya a papír alapú eredeti ajánlat példányával megegyezik. 

 

 

 

 

<Kelt> 

 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak, vagy aláírás 

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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19. sz. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 

 

 

A) 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által „Ragasztók 

beszerzése”  tárgyban indított közösségi tárgyalásos eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a <cégnév> (<székhely>) olyan társaságnak minősül, 

melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

 

_________________ 

B) 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által „Ragasztók 

beszerzése” tárgyban indított közösségi tárgyalásos eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a <cégnév> (<székhely>) olyan társaságnak minősül, 

melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. 

 

Továbbá nyilatkozom, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

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

r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti
70

 definiált tényleges tulajdonos(ok) az alábbi(ak): 

 

Tényleges tulajdonos neve:  Tényleges tulajdonos állandó 

lakóhelye: 

Kérjük megjelölni, hogy a feltüntetett 

tényleges tulajdonos a pénzmosásról 

szóló törvény r) pontjának mely 

alpontja alapján minősül tényleges 

tulajdonosnak. 

   

   
 

_________________ 

 

  

                                                           
70 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény szerint: 

„r) tényleges tulajdonos: 

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

vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében 

meghatározott módon - közvetve 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 Ptk. 8:2. 

§ (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

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

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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” 
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C) 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által „Ragasztók 

beszerzése”  tárgyban indított közösségi tárgyalásos eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a <cégnév> (<székhely>) olyan társaságnak minősül, 

melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. 

Továbbá nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pont valamint rc)-rd) pont szerinti 

tényleges tulajdonosunk nincsen. 

 

 

 

<Kelt> 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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20. sz. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 

 

A) 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által „Ragasztók 

beszerzése” tárgyban indított közösségi tárgyalásos eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 

rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet nincs. 

    

 

B) 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő 

képviseletében a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által „Ragasztók 

beszerzése” tárgyban indított közösségi tárgyalásos eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 

rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet van, mely(ek) az alábbi(ak): 

 

Szervezet neve: Szervezet székhelye: 

  

  

 

Továbbá nyilatkozom, a fent megjelölt szervezet(ek) tekintetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 

alpontja szerinti kizáró feltételek nem állnak fent. 

 

 

<Kelt> 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 



 

 

21. sz. melléklet: Referencia nyilatkozat 

Referencia nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági előírás vonatkozásában 

(ezt a nyilatkozatot – vagy ajánlattevő választása alapján a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást – kell kitöltve ajánlatkérő felhívására 

benyújtani, amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet.) 

……. vonatkozásában  

(részenként szükséges benyújtani) 

 

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (személy)

 

képviseletében a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., mint ajánlatkérő által „Ragasztók beszerzése” tárgyban indított közösségi tárgyalásos eljárásban 

ezúton nyilatkozom, hogy a részvételi felhívásban előírt, a közbeszerzés tárgyára […………………………….] vonatkozóan a részvételi felhívás feladásától 

visszaszámított hat év (72 hónap) legjelentősebb szállításai/szolgáltatás megrendelései az alábbiak: 

 

A szerződést kötő másik 

fél megnevezése 

 

Kapcsolattartó személy 

neve és elérhetősége 

(cím és/vagy 

telefonszám és/vagy e-

mail és/vagy fax) 

 

A szerződés tárgyának ismertetése 

olyan részletezettséggel, hogy 

abból az előírt alkalmassági 

feltételnek történő megfelelés 

egyértelműen megállapítható 

legyen 

A szerződés 

teljesítésének kezdő 
időpontja (év, 

hónap, nap 

pontossággal) 

 

A szerződés 

teljesítésének 

befejező időpontja 

(év, hónap, nap 

pontossággal) 

Az ellen - 

szolgáltatás nettó 

összege (saját 

teljesítés összege a 

vizsgált időszak 

vonatkozásában): 

      

      

 

Továbbá nyilatkozom arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 

 

<Kelt> 

 

………………………….. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

                                                           

 A megfelelő aláhúzandó! 



 

 

 


