




















 

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja 

és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)  

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján 

 

Nyilatkozattevő: 

Név   

 ………………………………………………………………………. 

Székhely  

 ………………………………………………………………………. 

Cégjegyzékszám 

 ………………………………………………………………………. 

Adószám  

 ………………………………………………………………………. 

Képviseletében eljár 

 ………………………………………………………………………. 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a 

Békés Megyei Kormányhivatal az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal 

kapcsolatos, Áht. 54/A. § -ában meghatározott adatokat kezelni.  

Az Áht. 54/A. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában 

foglaltakra is tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.  

 

Alulírott ……………. , mint a ……………….(nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére 

jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi  

 

átláthatósági nyilatkozatot 

 

teszem. (A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a 

rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.) 

 

 

I. 

 

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK 

 

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek (a megfelelő 

aláhúzandó): 

- az állam,  

- költségvetési szerv,  

- köztestület,  

- helyi önkormányzat,  

- nemzetiségi önkormányzat,  

- társulás,  

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

külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,  

- nemzetközi szervezet,  

- külföldi állam,  

- külföldi helyhatóság,  

- külföldi állami vagy helyhatósági szerv, 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam : 

……………………..(az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett 

nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 

 

II. 

 

AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY  

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ  

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 

 

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) 

bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő 

feltételeknek: 

 

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 

szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető. 

 

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 

 

Név Lakcím 

Adószám/ 

adóazonosító 

jel 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás és 

szavazati jog 

mértéke 

          

          

          

 

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel 

rendelkezik: 

 

- az Európai Unió valamely tagállama:  

o Magyarország 

o egyéb: …………………………, vagy  

 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 

………………., vagy 

 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: 

…………………..., vagy 

 

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 

szóló egyezménye van: ………………….. 
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(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az 

országot megnevezni) 

 

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak: 

 

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről: 

 

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem 

ellenőrzött külföldi társaság; 

 

vagy 

 

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A 

megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem 

magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi 

társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak 

minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)  

 

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek 

figyelembe vételével  

 

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak 

 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó) 

 

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, 

illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban 

együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió 

tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 

Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, 

nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az 

alábbiak szerint:  

 

 

 

 

Adóév 

Gazdálkodó 

szervezet neve, 

székhelye 

A külföldi társaság és adott államban lévő 

kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 

valamint kereskedelmi tevékenységéből 

származó bevételének aránya az összes 

bevételhez képest 



      

      

 

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 

mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. 

pont szerinti feltételek fennállnak. 

 

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 

mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) 

(Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell 

nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 

25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a 

tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.) 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

 

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy 

közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró 

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

átláthatóságáról  

 

II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten 

több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, 

jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai 

(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):  

 

 Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 

 

Név Lakcím 

Adószám/ 

adóazonosító 

jel 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás és 

szavazati jog 

mértéke 

          

          

          

 

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten 

több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, 

jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több 

érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget 

megjelölni): 

 

- az Európai Unió valamely tagállama:  

o Magyarország 

o egyéb: …………………………, vagy  

 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 

………………., vagy 



 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: 

…………………..., vagy 

 

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 

szóló egyezménye van: ………………….. 

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 

megnevezni) 

 

II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten 

több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, 

jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi 

társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként 

szükséges megjelölni): 

 

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság. 

 

vagy 

 

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben 

a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 

% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, 

úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért 

szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész 

kitöltése.  

 

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten 

több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági 

adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában 

meghatározott feltételek figyelembe vételével  

 

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak 

 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.) 

 

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy 

közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal 

bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a 

továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai 

Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 

Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, 

nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében,, az 

alábbiak szerint:  



 

Adóév 

Az általam képviselt 

gazdálkodó szervezetben 

közvetlenül vagy 

közvetetten több mint 

25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati 

joggal bíró jogi személy, 

jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó 

szervezet 

A külföldi társaság és adott államban lévő 

kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 

valamint kereskedelmi tevékenységéből 

származó bevételének aránya az összes 

bevételhez képest 

      

      

 

 

III. 

 

CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK 

 

Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzandó) 

 

- civil szervezet vagy 

- vízitársulat 

 

átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint 

az általam képviselt szervezet 

 

III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.  

 

 az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 

 

 

 

 

 

 

 

III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel, 

 

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az 

alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel: 

 

Vezető 

tisztségviselő Szervezet neve Adószám Részesedés mértéke 

        

        

        

 

Vezető tisztségviselő Adószám/adóazonosító 

  

  

  



Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:  

 

- III./2.1. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosuk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett 

gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):  

 

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 

 

Név Lakcím 

Adószám/ 

adóazonosító 

jel 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás és 

szavazati jog 

mértéke 

          

          

          

 

- III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet 

esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni): 

 

- az Európai Unió valamely tagállama:  

o Magyarország 

o egyéb: …………………………, vagy  

 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 

………………., vagy 

 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: 

…………………..., vagy 

 

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 

szóló egyezménye van: ………………….. 

(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, 

kérjük az országot megnevezni) 

 

- III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett 

gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni): 

 

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi 

társaság. 

 

vagy 

 

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő 

aláhúzandó. Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy 

felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-

e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel 

kapcsolatos következő rész kitöltése.) 

 



Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe 

vételével  

 

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak 

 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő 

aláhúzandó.) 

 

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés 

helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi 

társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az 

OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 

Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás 

elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét 

tekintetében, az alábbiak szerint:  

 

 

 

 

Adóév 
A szervezet 

megnevezése 

A külföldi társaság és adott államban lévő 

kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 

valamint kereskedelmi tevékenységéből 

származó bevételének aránya az összes 

bevételhez képest 

      

      

 

- III/2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt 

szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó 

részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átlátható, azaz:  

 

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy 

közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal 

rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat 

vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek: 

 

Gazdálkodó 

szervezet neve 

Adószá

m 

Részesedés 

mértéke % 

- ban 

Adóilletősége 
Tényleges 

tulajdonos(ok) 

Tényleges 

tulajdonoso

k adószáma  



            

            

            

 

Adóév 
Gazdálkodó szervezet 

neve, székhelye 

A külföldi társaság és adott államban lévő 

kapcsolt vállalkozási által együttesen saját 

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 

munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint 

kereskedelmi tevékenységéből származó 

bevételének aránya az összes bevételhez képest 

      

      

      

 

III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:  

 

- az Európai Unió valamely tagállama:  

o Magyarország 

o egyéb: …………………………, vagy  

 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 

……………, vagy  

 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………., vagy  

 

- olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van: ………………. 

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 

megnevezni.) 

 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a 

szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). 

 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat 

megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül. 

 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy  

 

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Békés Megyei 

Kormányhivatal kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti 

vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy 

közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon 

hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán 

már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11.§ (12) bek.); 

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes 

szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 



szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Békés Megyei Kormányhivatal ezen 

feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 

54/A. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat 

kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi 

személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet et kell érteni (Áht. 41. § (6) 

bek.); 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 

Békés Megyei Kormányhivatal felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem 

került sor – a szerződéstől eláll. 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen 

változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás 

bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Békés Megyei Kormányhivatal részére, 

vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt 

haladéktalanul bejelentem. 

 

 

Kelt. …………………….. 

……………………….. 

Cégszerű aláírás 

 

 





Tisztelt Leidinger István Polgármester Úr! 

 

A megtisztelő ajánlatkérésnek megfelelően ezúton küldöm Önnek az  

elkészült ajánlatunkat szíves felhasználásra. 

 

Tisztelettel szeretném megjegyezni, hogy az ajánlatkérésben szereplő  

műszaki tartalmat szakmai szempontokból némileg kifogásolhatónak tartom.  

Tanulmányaim és szakmai tapasztalataim alapján javaslom, hogy a  

pályaszerkezet felső rétege ne CKt legyen, mivel az kizárólag útalap  

funkció betöltésére alkalmas; felső rétegként alkalmazva egy könnyedén  

kopó és kátyúsodó, fagykárokra és egyéb környezeti hatásokra  

kifejezetten érzékeny úttestet eredményez. Továbbá az út forgalmát  

figyelembe véve javaslom kétoldali nemesített padka építését, amely a  

szembejövő autók egymás melletti elhaladását és a parkolást is megkönnyíti. 

 

Ennek megfelelően készítettem két ajánlatot; az egyik verzió az  

ajánlatkérésben szereplő műszaki tartalomra szól (erre 6 hónap garanciát  

tudunk vállalni), a másik verzió az általunk javasolt műszaki tartalomra  

(erre 2 év garanciát vállalunk). 

 

Üdvözlettel, 

 

Farkas Zsolt 

ügyvezető 

ALFÖLD ASZFALT KFT. 

www.alfoldaszfalt.hu 

✆ 06 70 944 7758 

✉ info@alfoldaszfalt.hu 

✉ alfoldaszfalt@gmail.com 



 

 

www.alfoldaszfalt.hu 

 

 

 

Árajánlat POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére – „A” verzió 

 

• Ajánlattevő: ALFÖLD ASZFALT KFT. (5310 Kisújszállás, Kígyó u. 13.) 

• Ajánlat tárgya: Pomáz, Goethe köz útfelújítása 

• Ajánlat érvényességi ideje: 180 nap 

 

MŰSZAKI TARTALOM 

Tétel Menny. M.e. 
Egységár 

(Ft, nettó) 

Ár összesen 

(Ft, nettó) 

meglévő zúzottköves útalap marása/bontása kb. 15 cm mélységben 

(aszfaltburkolatú útcsatlakozásnál a csatlakozás vágása, bontása), 

fel nem használt kikerülő törmelék elszállítása lerakóhelyre 

568 m2 1 270 721 360 

bevágás készítése kb. 40 cm mélységben, úttükör kialakítása 

szintezéssel, kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre 
336 m2 3 150 1 058 400 

útalap készítése 0-60-as darált beton felhasználásával 20 cm 

vastagságban, vibrációs gépi tömörítéssel 
336 m2 2 620 883 680 

útalap kétoldali keresztirányú oldalesésének kialakítása gréderrel 904 m2 300 271 200 

telepen kevert hidraulikus kötőanyagú cementstabilizációs (felső) 

alapréteg készítése 20 cm vastagságban, CKt jelű keverékből, 

vibrációs gépi tömörítéssel 

904 m2 6 580 5 948 320 

profil szikkasztó árok készítése 0,6 m mélységben 100 mh 3 050 305 000 

szikkasztó árok áthidalása ingatlanok előtt 30-as beton áteresz 

beépítésével, földfeltöltéssel, tereprendezéssel (14 ingatlannal 

számítva, hidalásonként 3 m áteresszel) 

1 ktg 545 000 545 000 

A munka teljes költsége összesen: 
9 732 960 Ft + Áfa 

(bruttó 12 360 859 Ft) 

 

A KIVITELEZÉS BECSÜLT KAPACITÁSIGÉNYE 

munkagépek időtartam munkaerő 

kotró-rakodógép (VOLTVO BL71) 

nyerges billencs (MAN TGX 440) 

gréder (VOLGO G976) 

3 tonnás vibrációs henger (BOMAG BW120) 

1 tonnás vibrációs padkahenger (BOMAG BW75S) 

lapvibrátor (BOMAG BVP 18/45) 

aszfaltvágó (HUSQVARNA FS 305) 

22 munkanap 

1 fő építésvezető 

1 fő tehergépkocsi vezető 

2 fő gépkezelő 

2 fő kőműves 

4 fő útépítő szakmunkás 

 

 

A megadott ár magába foglalja a munkadíj, az általunk biztosított anyag, a gépek és a szállítás költségeit is. Az elvégzett 

munkára 6 hónap garanciát vállalunk. 

 

 

Farkas Zsolt 

ügyvezető 

ALFÖLD ASZFALT KFT. Kisújszállás, 2021. 01. 09. 

https://www.alfoldaszfalt.hu/


 

 

www.alfoldaszfalt.hu 

 

 

 

Árajánlat POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére – „B” verzió 

 

• Ajánlattevő: ALFÖLD ASZFALT KFT. (5310 Kisújszállás, Kígyó u. 13.) 

• Ajánlat tárgya: Pomáz, Goethe köz útfelújítása 

• Ajánlat érvényességi ideje: 180 nap 

 

MŰSZAKI TARTALOM 

Tétel Menny. M.e. 
Egységár 

(Ft, nettó) 

Ár összesen 

(Ft, nettó) 

meglévő zúzottköves útalap marása/bontása kb. 10 cm mélységben 

(aszfaltburkolatú útcsatlakozásnál a csatlakozás vágása, bontása), 

fel nem használt kikerülő törmelék elszállítása lerakóhelyre 

568 m2 980 556 640 

bevágás készítése kb. 35 cm mélységben, úttükör kialakítása 

szintezéssel, kikerülő föld elszállítása lerakóhelyre 
336 m2 2 760 927 360 

alsó alapréteg készítése 20 cm vastagságban, vibrációs gépi 

tömörítéssel (Z 0/80-as zúzottkő) 
336 m2 2 850 957 600 

felső alapréteg készítése 10 cm vastagságban, vibrációs gépi 

tömörítéssel, kétoldali keresztirányú oldalesés kialakításával (Z 0/32-

es zúzottkő) 

904 m2 1 780 1 609 120 

aszfaltbeton kopóréteg építése, finisheres bedolgozással 4 cm 

vastagságban, vibrációs gépi tömörítéssel, kétoldali keresztirányú 

oldalesés kialakításával (AC 11 kopó N) 

904 m2 4 830 4 366 320 

kétoldali zúzottköves nemesített padka építése 50 cm szélességben 

(Z 0/22-es zúzottkő) 
452 fm 920 415 840 

profil szikkasztó árok készítése 0,6 m mélységben 100 mh 3 050 305 000 

szikkasztó árok áthidalása ingatlanok előtt 30-as beton áteresz 

beépítésével, földfeltöltéssel, tereprendezéssel (14 ingatlannal 

számítva, hidalásonként 3 m áteresszel) 

1 ktg 545 000 545 000 

A munka teljes költsége összesen: 
9 682 880 Ft + Áfa 

(bruttó 12 297 258 Ft) 

 

A KIVITELEZÉS BECSÜLT KAPACITÁSIGÉNYE 

munkagépek időtartam munkaerő 

kotró-rakodógép (VOLTVO BL71) 

nyerges billencs (MAN TGX 440) 

gréder (VOLGO G976) 

3 tonnás vibrációs henger (BOMAG BW120) 

1 tonnás vibrációs padkahenger (BOMAG BW75S) 

lapvibrátor (BOMAG BVP 18/45) 

aszfaltvágó (HUSQVARNA FS 305) 

aszfaltterítő – finisher (VÖGELE SUPER 1600) 

18 munkanap 

1 fő építésvezető 

1 fő tehergépkocsi vezető 

2 fő gépkezelő 

2 fő kőműves 

4 fő útépítő szakmunkás 

 

 

A megadott ár magába foglalja a munkadíj, az általunk biztosított anyag, a gépek és a szállítás költségeit is. Az elvégzett 

munkára 2 év garanciát vállalunk. 

 

 

Farkas Zsolt 

ügyvezető 

ALFÖLD ASZFALT KFT. Kisújszállás, 2021. 01. 09. 

https://www.alfoldaszfalt.hu/

