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Műszaki leírás/adatlap 
 

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

 
2. rész 

 
 
2 db egyterű 1. kategóriába tartozó, 80-129 kW motor-teljesítménnyel, manuális váltóval 
felszerelt, összkerékhajtású új személygépkocsi, forgalomba helyezéssel. 
 
 

 
Műszaki követelmény 

 
Megajánlás 

 
Megajánlott gyártó/típus: 

………………….. 
Származási ország: 
……………………. 

Előírás Minimum Maximum Fix 

Lökettérfogat (cm) 1300    

Hengerek száma 4    

Maximális 
teljesítmény (kW) 

80 129   

Üzemanyag   Benzin  

Terepjáró képesség   összkerékhajtás  

Sebességváltó:   
minimum 5 
fokozatú, 
manuális  

 

Ülések száma 
vezetővel 

  5  

Ajtók száma   5  

Emissziós szabvány   Euro 6  

 
 

Minimális elvárt felszereltség 

Előírás 
Ajánlattevő által megajánlott termék az előírt 

felszereltséggel rendelkezik  
(igen/nem) 

Könnyűfém keréktárcsa  

Szervokormány  

Automata fényszórómagasság-állítás  

Hátsó ködlámpa  

LED-es nappali menetfény  

Zöld színezésű üvegezés  

Páramentesítés a hátsó ablakon  

Külső tükrök: a karosszéria színére fényezett, 

belülről elektromosan állítható, fűthető, 
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beépített irányjelzővel 

Elektromos ablakemelők elöl, hátul  

Távirányítós központi zár  

Automatikus kétzónás klímaberendezés  

CD+MP3+Bluetooth audio rendszer min. 4 

hangszóróval 

 

Sebességtartó automatika (tempomat), 

adaptív 

 

Sebességhatároló  

Bőrborítású kormány  

Állítható magasságú kormány oszlop  

Ülésfűtés (mindkét első ülésen)  

Hátsó fűtőcsatornák  

Dupla SRS első légzsákok  

Első utasoldali légzsák kikapcsoló  

SRS oldallégzsákok – Elöl  

SRS függönylégzsákok  

SRS térdlégzsák a vezetőoldalon  

3 pontos biztonsági övek (előfeszítővel, 

erőhatárolóval és állítható felső bekötési 

ponttal) 

 

ABS EBD-vel  

ESP (Elektronikus Menetstabilizáló 

Rendszer) 

 

Hegymeneti elindulássegítő  

Lejtmenetvezérlő rendszer opciós 

lehetősége 

 

TPMS (Gumiabroncsnyomást ellenőrző 

rendszer) 

 

Vészfékasszisztens  

Tolatóradar – elöl-hátul  

Indításgátló  

Riasztó  

Automata Start/Stop rendszer  

Állítható fejtámla valamennyi üléshez  

Állítható magasságú vezető ülés  

Zárható üzemanyagtöltő nyílás  

Belső levegőkeringtetés  

Pollenszűrő  

Fűthető hátsó szélvédő  

 
 
1 db egyterű 1. kategóriába tartozó, 80-129 kW motor-teljesítménnyel, dupla kuplungos automata 
váltóval felszerelt, összkerékhajtású új személygépkocsi forgalomba helyezéssel.  
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Műszaki követelmény 

 
Megajánlás 

 
Megajánlott 
gyártó/típus: 

………………….. 
Származási ország: 
……………………. 

Előírás Minimum Maximum Fix 

Lökettérfogat (cm) 1300    

Hengerek száma 4    

Maximális 
teljesítmény (kW) 

80 129   

Üzemanyag   Benzin  

Terepjáró képesség   összkerékhajtás  

Sebességváltó:   
dupla 

kuplungos 
automata váltó 

 

Ülések száma 
vezetővel 

  5  

Ajtók száma   5  

Emissziós szabvány   Euro 6  

     

 
Minimális elvárt felszereltség 

Előírás 
Ajánlattevő által megajánlott termék az előírt 

felszereltséggel rendelkezik  
(igen/nem) 

Könnyűfém keréktárcsa  

Szervokormány  

Automata fényszórómagasság-állítás  

Hátsó ködlámpa  

LED-es nappali menetfény  

Zöld színezésű üvegezés  

Páramentesítés a hátsó ablakon  

Külső tükrök: a karosszéria színére fényezett, 

belülről elektromosan állítható, fűthető, 

beépített irányjelzővel 

 

Elektromos ablakemelők elöl, hátul  

Távirányítós központi zár  

Automatikus kétzónás klímaberendezés  

CD+MP3+Bluetooth audio rendszer min. 4 

hangszóróval 

 

Sebességtartó automatika (tempomat), 

adaptív 

 

Sebességhatároló  

Bőrborítású kormány  
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Állítható magasságú kormány oszlop  

Ülésfűtés (mindkét első ülésen)  

Hátsó fűtőcsatornák  

Dupla SRS első légzsákok  

Első utasoldali légzsák kikapcsoló  

SRS oldallégzsákok – Elöl  

SRS függönylégzsákok  

SRS térdlégzsák a vezetőoldalon  

3 pontos biztonsági övek (előfeszítővel, 

erőhatárolóval és állítható felső bekötési 

ponttal) 

 

ABS EBD-vel  

ESP (Elektronikus Menetstabilizáló 

Rendszer) 

 

Hegymeneti elindulássegítő  

Lejtmenetvezérlő rendszer opciós 

lehetősége 

 

TPMS (Gumiabroncsnyomást ellenőrző 

rendszer) 

 

Vészfékasszisztens  

Tolatóradar – elöl-hátul  

Indításgátló  

Riasztó  

Automata Start/Stop rendszer  

Állítható fejtámla valamennyi üléshez  

Állítható magasságú vezető ülés  

Zárható üzemanyagtöltő nyílás  

Belső levegőkeringtetés  

Pollenszűrő  

Fűthető hátsó szélvédő  

 
 
 
2 db egyterű 1. kategóriába tartozó, 80-129 kW motor-teljesítménnyel, manuális váltóval, 2 kerék 
hajtással rendelkező új személygépkocsi, forgalomba helyezéssel. 
 
 

 
Műszaki követelmény 

 
Megajánlás 

 
Megajánlott gyártó/típus: 

………………….. 
Származási ország: 
……………………. 

Előírás Minimum Maximum Fix 

Lökettérfogat (cm) 1300    

Hengerek száma 4    



Oldal 5 / 6 
 

Maximális teljesítmény 
(kW) 

80 129   

Üzemanyag   Benzin  

Sebességváltó:   
minimum 5 
fokozatú 
manuális  

 

Ülések száma 
vezetővel 

  5  

Ajtók száma   5  

Emissziós szabvány   Euro 6  

Minimális elvárt felszereltség 

Előírás 
Ajánlattevő által megajánlott termék az előírt 

felszereltséggel rendelkezik  
(igen/nem) 

Könnyűfém keréktárcsa  

Szervokormány  

Automata fényszórómagasság-állítás  

Hátsó ködlámpa  

LED-es nappali menetfény  

Zöld színezésű üvegezés  

Páramentesítés a hátsó ablakon  

Külső tükrök: a karosszéria színére fényezett, 

belülről elektromosan állítható, fűthető, 

beépített irányjelzővel 

 

Elektromos ablakemelők elöl, hátul  

Távirányítós központi zár  

Automatikus kétzónás klímaberendezés  

CD+MP3+Bluetooth audio rendszer min. 4 

hangszóróval 

 

Sebességtartó automatika (tempomat), 

adaptív 

 

Sebességhatároló  

Bőrborítású kormány  

Állítható magasságú kormány oszlop  

Ülésfűtés (mindkét első ülésen)  

Hátsó fűtőcsatornák  

Dupla SRS első légzsákok  

Első utasoldali légzsák kikapcsoló  

SRS oldallégzsákok – Elöl  

SRS függönylégzsákok  

SRS térdlégzsák a vezetőoldalon  

3 pontos biztonsági övek (előfeszítővel, 

erőhatárolóval és állítható felső bekötési 

ponttal) 
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ABS EBD-vel  

ESP (Elektronikus Menetstabilizáló 

Rendszer) 

 

Hegymeneti elindulássegítő  

Lejtmenetvezérlő rendszer opciós 

lehetősége 

 

TPMS (Gumiabroncsnyomást ellenőrző 

rendszer) 

 

Vészfékasszisztens  

Tolatóradar – elöl-hátul  

Indításgátló  

Riasztó  

Automata Start/Stop rendszer  

Állítható fejtámla valamennyi üléshez  

Állítható magasságú vezető ülés  

Zárható üzemanyagtöltő nyílás  

Belső levegőkeringtetés  

Pollenszűrő  

Fűthető hátsó szélvédő  

 
 


