
Oldal 1 / 6 

 

Műszaki leírás/adatlap 
 

„Adásvételi szerződés keretében személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság részére” tárgyú közbeszerzési eljárás 

 
 

1. rész 
 
1 db szolgálati használatra szánt, önálló szerv vezetője részére,  
a 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás 6. számú függelékében foglaltak szerint 8. kategóriába tartozó, 
összkerékhajtással, minimum 129 kW motor-teljesítménnyel rendelkező új személygépkocsi, 
forgalomba helyezéssel.  
 

 
Műszaki követelmény 

 
Megajánlás 

 
Megajánlott 
gyártó/típus: 

…………………………. 
Származási ország: 

………………………… 
 

Előírás Minimum Maximum Fix 

Lökettérfogat (cm) 1900    

Hengerek száma 4    

Maximális 
teljesítmény (kW) 

129    

Üzemanyag   Diesel  

Meghajtás módja   összkerékhajtás  

Karosszéria kivitele   limuzin  

Csomagtartó mérete 
(liter) 

500    

Szélesség (mm)  1900   

Sebességváltó:   automata  

Ülések száma 
vezetővel 

  5  

Ajtók száma 4 5   

Emissziós szabvány   Euro 6  

 

Minimális elvárt felszereltség 

Előírás 
Ajánlattevő által megajánlott termék az előírt 

felszereltséggel rendelkezik  
(igen/nem) 

12 V-os csatlakozó a csomagtérben  

230 V-os csatlakozó és USB csatlakozó  

Ablakmosó folyadék-szintjelző  

Ablak-törlő és –mosó berendezés elöl és 

hátul 
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Acél szükségpótkerék és autóemelő  

Adaptív tempomat  

Állóhelyzeti fűtés  

Alsó védőburkolat  

Automatikus klímaberendezés (3 zónás)  

Beépített, legalább 9”-os navigációs rendszer  

Bi-xenon fényszóró LED nappali fénnyel  

Digitális rádióvételre való alkalmasság 

(DAB) 
 

Elektromos ablakemelők elöl-hátul  

Elektromosan állítható, behajtható és fűthető 

külső tükrök (színre fújt) 

 

Elektromosan állítható első ülések  

Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)  

Emelt kapacitású akkumulátor és emelt 

teljesítményű generátor 

 

Esőérzékelős ablaktörlő  

Fáradtságérzékelő szenzor  

Fényre automatikusan elsötétedő belső tükör  

Fényszórómosó berendezés  

Fűthető első és hátsó ülések  

Fűthető első szélvédő  

Fűthető hátsó szélvédő  

Fűtött ablakmosó fúvókák elöl  

Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés  

Hálórendszer a csomagtérben  

Hamutartó elöl  

Holttérfigyelő rendszer  

Hulladéktároló az első ajtóban  

ISOFIX gyermekülés rögzítési pont  

Kanyarkövető 

ködfényszórók 

 

Klímaberendezés 

automata 

 

Könnyűfém keréktárcsák 18 coll méretben  

Központi zár, rádiótávirányítással  

Könyöktámasz hátul   

Lábtérmegvilágítás elöl/hátul  

LED-es hátsó lámpa  

Légzsákok  

(vezető- és utasoldali légzsák, 

függönylégzsák elöl-hátul, oldallégzsákok 

elöl-hátul, térdlégzsák a vezetőoldalon) 

 

Állítható magasságú első ülések  
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Metál fényezés  

Multifunkciós bőr kormánykerék 

váltófülekkel 

 

Multifunkciós kijelző  

Napfényroló a hátsó ablakon  

Négy irányban állítható kormányoszlop  

Osztottan dönthető hátsó üléstámla  

Parkolást segítő rendszer, parkolóradar elöl 

és hátul 

 

Proaktív utasvédelmi rendszer  

Riasztóberendezés emelésérzékelővel  

Sötétedésre aktiválódó fényszórók  

Szervokormány  

Szőnyegbetét elöl és hátul  

Tárcsafékek elöl-hátul  

Távolsági fényszóró szabályozás  

Telefonkihangosító rendszer, Bluetooth-os  

Tolatókamera  

Hátsó ködlámpa  

Hárompontos automatikus biztonsági öv 

valamennyi üléshez 

 

Övfeszítős biztonsági öv legalább az első 

szélső üléseken 

 

Állítható fejtámla valamennyi üléshez  

Blokkolásgátló (ABS)  

Kipörgésgátló vagy (részben) önzáró 

differenciálmű 

 

Zárható üzemanyagtöltő nyílás  

Indításgátló (biztosítók által elfogadott)  

Belső levegőkeringtetés  

Pollenszűrő  

Tolatókamera  
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1 db szolgálati használatra, önálló szerv vezető-helyettese részére,  
a 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás 6. számú függelékében foglaltak szerint 7. kategóriába tartozó, 
összkerékhajtással, minimum 129 kW motor-teljesítménnyel rendelkező új személygépkocsi 
forgalomba helyezéssel.  
 
 

Műszaki követelmény Megajánlás 
 

Megajánlott gyártó/típus: 
………………………. 
Származási ország: 
……………………. 

Előírás Minimum Maximum Fix 

Lökettérfogat (cm) 1900    

Hengerek száma 4    

Maximális 
teljesítmény (kW) 

129    

Üzemanyag   Diesel  

Meghajtás módja   összkerékhajtás  

Karosszéria kivitele   limuzin  

Sebességváltó:   automata  

Ülések száma 
vezetővel 

  5  

Ajtók száma 4 5   

Emissziós szabvány   Euro 6  

 
 

Minimális elvárt felszereltség 

Előírás 
Ajánlattevő által megajánlott termék az előírt 

felszereltséggel rendelkezik  
(igen/nem) 

12 V-os csatlakozó a csomagtérben  

230 V-os csatlakozó és USB csatlakozó  

Állítható fejtámla valamennyi üléshez   

Ablakmosó folyadék-szintjelző  

Ablak-törlő és –mosó berendezés elöl és 

hátul 

 

Acél szükségpótkerék és autóemelő  

Adaptív tempomat  

Állóhelyzeti fűtés távirányítással  

Alsó védőburkolat  

Automatikus klímaberendezés  

Beépített, legalább 9”-os navigációs rendszer  

Csomagtérborítás  

Digitális rádióvételre való alkalmasság 

(DAB) 

 

Elektromos ablakemelők elöl és hátul  
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Elektromosan állítható, behajtható és fűthető 

külső tükrök (színre fújt) 

 

Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)  

Emelt kapacitású akkumulátor és emelt 

teljesítményű generátor 

 

Fáradtságérzékelő szenzor  

Fényre automatikusan elsötétedő belső tükör  

Fényszórómosó berendezés  

Fűthető első és hátsó ülések  

Fűthető első szélvédő  

Fűthető hátsó szélvédő  

Fűtött ablakmosó fúvókák elöl  

Gerinctámasz az első ülésekben  

Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés  

Gyöngyházmetál fényezés  

Hálórendszer a csomagtérben  

Holttérfigyelő rendszer  

Klímaberendezés automata  

Könyöktámasz hátul  

Könnyűfém keréktárcsák 17 coll méretben  

Központi zár  

Lábtérmegvilágítás elöl/hátul  

LED-es hátsó lámpa  

Légzsákok (vezető- és utasoldali légzsák, 

függönylégzsák elöl-hátul, oldallégzsákok 

elöl-hátul, térdlégzsák a vezetőoldalon) 

 

Állítható magasságú vezetőülés  

Multifunkciós bőr kormánykerék 

váltófülekkel 

 

Multifunkciós kijelző  

Napfényroló a hátsó ablakon  

Négy irányban állítható kormányoszlop  

Osztottan dönthető hátsó üléstámla  

Parkolóradar elöl és hátul  

Proaktív utasvédelmi rendszer  

Riasztóberendezés emelésérzékelővel  

Sötétedésre aktiválódó fényszórók  

Szervokormány  

Szőnyegbetét elöl és hátul  

Tárcsafékek elöl-hátul  

Távolsági fényszóró szabályozás  

Telefonkihangosító rendszer, Bluetooth-os  

Tolatókamera  

Zöld hővédő üvegezés  
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Hátsó ködlámpa  

Kanyarkövető ködfényszórók  

Hárompontos automatikus biztonsági öv 

valamennyi üléshez 

 

Övfeszítős biztonsági öv legalább az első 

szélső üléseken 

 

Blokkolásgátló (ABS)  

Kipörgésgátló vagy (részben) önzáró 

differenciálmű 

 

Zárható üzemanyagtöltő nyílás  

Indításgátló (biztosítók által elfogadott)  

Belső levegőkeringtetés  

Pollenszűrő  

 


