
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Bezenye Község Önkormányzata 

Postai cím: Szabadság utca 50. 

Város: Bezenye Postai irányítószám: 9223 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Bezenye, külterületi mezőgazdasági földutak burkolat megerősítése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
 

A tervezési területen jelenleg 3,00-3,60 m szélességű, szilárd burkolattal nem rendelkező földutak találhatóak.  A 

meglévő földutak egyes része jelenleg nem a számára kiszabályozott telken húzódik.  

Tervezett állapot ismertetése 

 

Külterületi utak osztályba sorolása: 

3. Gazdasági utak, 

3.1 Mezőgazdasági 

3.1.1 Bekötő út 

 

Akadályoztatása S, síkvidéki korlátozó tényezők nélküli területen 

 

Tervezési sebesség: 20 km /h 

Forgalmi sávok száma: 1  

Forgalmi sáv szélességes: 3,5 m 

Padka szélessége: 1-1 m 

Korona szélessége: 5,50 m 

 

 Helyszínrajzi kialakítás, vízszintes vonalvezetés 

A vízszintes vonalvezetés során törekedtünk a meglévő nyomvonal megtartása mellett és a környezeti 

adottságok, valamint az épített környezet figyelembevételére. A meglévő föld utakon több helyen vízszintes 

korrekciót terveztünk, így a tervezett utak nyomvonala a telekhatárok figyelembevételével változott. A tervezett 

murva burkolatú utak 3,50 m szélességben épülnek meg, 0,50-1,00 m szélességű kétoldali padkával.  

A tervezett utak tengelyét a rendelkezésre álló telekhatárok középvonalában vagy a földút tengelyében jelöltük 

ki. 

A földutak mellett meglévő szántők, fás területek, bokros erdősávok találhatóak, melyek néhol a föld helyrajzi 

számára átlógnak vagy elfoglalták, így azokon a területeken fakivágás vagy bokros irtás szükséges illetve a 

szántó föld visszabirtoklása kell. 

 

A tengelyek kialakítása a következő: 

’048 hrsz.-út út’: 

A tervezett úttengely egy 23,517 m hosszú egyenes szakasszal kezdődik, mely a Duna utca meglévő szilárd 

burkolatához, aszfaltúthoz csatlakozik. Az egyeneshez egy 14,604 m hosszú ív (R=100m) csatlakozik, melyet 

egy 16,928 m hosszú egyenes követ. Az egyenes után egy 23,121 m hosszú ív (R=50m) következik. A tervezett 

tengelyt egy 83,961 m hosszú egyenes szakasszal zárul. 

Teljes építési hossz: 162,13 m 

 

’044/12 hsz.-ú út’: 

A tervezett úttengely a kezdőszelvényben, a ’048 hrsz.-ú út’ tengelyéhez, egy 19,524 m hosszú egyenessel 



csatlakozik. Az egyeneshez egy 3,83 m hosszú ív (R=50m) kapcsolódik, melyet egy 125,074 m hosszú egyenes 

szakasz követ. Az egyenes után egy 2,83 m hosszú ív (R=20m) következik, végül a tengelyt egy 12,881 m 

hosszú egyenes zárja le.  

Teljes építési hossz: 164,14 m 

 

’044/5 hrsz.-ú út’: 

A tervezett tengely a ’044/12 hrsz.-ú út’ tengelyéhez, egy 146,945 m hosszú egyenessel és egy 553,055 m 

hosszú egyenessel csatlakozik, melyek a 0+146.95 km sz.-ben 2,617°-ot törnek jobbra. Az egyenes szakaszok 

utén szintén két egyenes szakasz következik, melyek 162,859 m, illetve 233,011 m hosszúságúak, és a 0+862.86 

km sz.-ben törnek 1,356°-ot. Az egyenest után egy 124,796 m hosszú egyenes következi, mely az 1+95.87 km 

sz.-ben jobbra törik 1,562°-ot. A egyenest egy 5,80 m hosszú ív (R=100m) követi, majd egy 77,939 m hosszú és 

egy 20,59 m hosszú egyenes következik, melyek az 1+304.41 km sz.-ben jobbra törnek 0,241°-ot. Az 

egyeneseket szintén egy egyenes szakasz követi, amely 204,375 m hosszú. Az egyeneshez egy 23,241 m hosszú 

ív (R=20 m) követi, amelyhez egy 33,817 m hosszú egyenes kapcsolódik. Az egyeneshez egy 9,35 m hosszú ív 

(R=100m), az ívhez pedig egy 48,537 m hosszú egyenes csatlakozik. A tengely egy 146,621 m hosszú egyenes 

szakasszal folytatódik, melyet egy 6,65 m hosszú ív (R=50m) követ. A tervezett tengelyt egy 164,535 m hosszú 

egyenes zárja le.  

Teljes építési hossz: 1962,12 m  

 

 Magassági szabályozás 

A tervezett létesítmények magasságilag csatlakoznak a meglévő burkolatokhoz. Pontos kialakítást az U-10, U-

11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17 számú tervlapok tartalmazzák. A tervezett utak egyoldali, 2%-os 

oldalirányú eséssel kerültek kialakításra. Keresztmetszeti kialakítás 

A tervezett keresztmetszeti adatok az e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak tervezési előírás 2.1. táblázata és a 5.6. 

ábrája alapján lett meghatározva.mA tervezett pályaszerkezet az e-ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési 

előírás” című Útügyi műszaki előírás alapján lett meghatározva. A tervezési osztályába sorolás: 

 

A tervezett keresztszelvényi kialakítást lásd az U-9 sz. tervlapon. Mint korábban írtuk a burkolat szélessége 3,50 

m, amelyet kétoldali, 0,50-1,00 m szélességű padka kísér végig. 

 

Tervezési forgalom meghatározás (et=egység tengely): 

A megrendelő adatszolgáltatása alapján a tervezési területen 5 Tonna/hektár termény (szemes: kukorica, búza) 

fogalom várható. Az ebből az adatból számolható tervezési forgalom: 

 

TF = T* s * c* f ((Q/q)*B) =10*1,0*1,1*1,15*((75.000/120)*1,2)= 12 375 db 

 

T= tervezési időtartalom 20év 

s= forgalmisáv-szorzó (1, egy forgalmi sáv) 

c= többletterhelést kifejező tényező (1,1) 

f= forgalomfejlődési szorzó (1,15) 

Q= szállítandó szállítmány tömege KN/év 

q= hasznos teherbírás (120KN) 

B= járműszerelvény járműszámítási szorzója (1,20) 

 

Pályaszerkezet méretezés szempontjából figyelembe vehető 

mértékadó forgalomnagysága: 12 375 egység tengely. 

 

A2: a tervezési forgalom TF100 10000-20000 egységtengely 

 

Megfelelő alépítmény esetén (E2≤55MN/m2) a kötőanyag nélküli pályaszerkezet réteg vastagsága: 15 cm 

homokos kavics 

 Pályaszerkezetek 

A tervezett mintakeresztszelvényeket lásd az U-9 számú tervlapon. A mintakeresztszelvények helyét a 

helyszínrajzon római számmal jelöltük I.-től VII.-ig. 

 

 Tervezett murva burkolat teljes pályaszerkezete: 

- 7 cm vtg. M22 murva réteg 

- 20 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció 

- 15 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg 

 

 Tervezett murva burkolat pályaszerkezete (meglévő földút eseté): 

- 7 cm vtg. M22 murva réteg 



- 5-20 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció 

- meglévő tömörített altalaj 

 

A tervezett stabilizált föld utakat egy oldali keresztirányú 2,0%-os esésben kell megépíteni. 

 

A megépített pályaszerkezet mellett padka nyesését és padkaépítést is el kell végezni a csapadékvíz megfelelő 

elvezetése érdekében. A tervezett padka 5,0%-os oldalesésben kell megépíteni. A padkát lehetőleg a helyi 

anyagból, a tükör kiemelés során kiszedett földanyagból kell tömörítve megépíteni. 

Csapadékvíz-elvezetés 

A tervezett utak csapadékvíz elvezetése, a burkolatok melletti egyoldali, szikkasztó árokban történik, amelyet a 

burkolatok egyoldali esése biztosít ahol a közterületi szélesség erre lehetőséget ad, ahol nem ott pedig a murva 

burkolaton vagy a mellette lévő zöld területen szikkad le a csapadékvíz. 

A tervezési területen meglévő műtárgyak és átereszek nem találhatóak. 

Közművek és az érintettek nyilatkozatai 

A tervezési területen érintett, meglévő közművek nyomvonalai az MK-1 számú tervlapon kerültek ábrázolásra, 

a geodéziai felmérés és a közmű üzemeltetőktől kapott adatszolgáltatások alapján. 

 

A teljes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentum V. pontja „MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN 

KÖLTSÉGVETÉS” tartalmazza.  

 

Fő CPV-kód:  45000000-7 Építési munkák 

Kiegészítő CPV-kódok: 

45233142-6 Közútjavítás 

45233220-7 Közút burkolása 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik része, XVII. fejezete  

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás  

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, 

illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (2018/04/12) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:  2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: „Bezenye, külterületi mezőgazdasági földutak burkolat 

megerősítése” tárgyú vállalkozási szerződés” 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

http://kozbeszerzesfutar.hu/cpv_kodok.aspx?id=21345&cod=45000000-7&denumire=%c3%89p%c3%adt%c3%a9si-munk%c3%a1k.


V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2  

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i): 

1. Ajánlattevő 
 Név: MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft. 
 Cím: 9028 Győr, Külső Sági u. 20. 
 Adószám: 11466648-2-08 

 
 Ajánlata: 

- Nettó ajánlati ár: 72.043.474,- Ft +Áfa 

- Jótállás (kötelező jogszabály szerinti jótállási időn felül) hónapokban megadva (maximum 12 hónap): 0 hónap 

- Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti szakemberének a felhívásban előírt 3 hónap feletti többlettapasztalata 

hónapokban megadva (maximum 9 hónap): 33 hónap 

 Indokolás: 

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; 

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett; 

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények 

mindegyikének; 
 

2. Ajánlattevő 
 Név: ARVIA Kft. 
 Cím: 9024 Győr, Bartók B. u. 8/A. 
 Adószám: 13178572-2-08  

 
 Ajánlata: 

- Nettó ajánlati ár: 79.844.443, Ft + Áfa 

- Jótállás (kötelező jogszabály szerinti jótállási időn felül) hónapokban megadva (maximum 12 hónap): 0 hónap 

- Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti szakemberének a felhívásban előírt 3 hónap feletti többlettapasztalata 

hónapokban megadva (maximum 9 hónap): 9 hónap 

 Indokolás: 

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; 

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett; 



- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények 

mindegyikének. 

 

 

3. Ajánlattevő 
 Név: FUÉP Szolgáltató Kft. 
 Cím: 9028 Győr, Fehérvári út 137. 
 Adószám: 23765975-2-08 

 
 Ajánlata: 

- Nettó ajánlati ár: 81.035.139,- Ft +Áfa 

- Jótállás (kötelező jogszabály szerinti jótállási időn felül) hónapokban megadva (maximum 12 hónap): 0 hónap 

- Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti szakemberének a felhívásban előírt 3 hónap feletti többlettapasztalata 

hónapokban megadva (maximum 9 hónap): 3 hónap 

 
 Indokolás: 

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; 

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett; 

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények 

mindegyikének. 

 

 

4. Ajánlattevő 
 Név: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
 Cím: 9081 Győrújbarát, István u. 213. 
 Adószám: 12467398-2-08 

 
 Ajánlata: 

- Nettó ajánlati ár: 77.578.277,- Ft +Áfa 

- Jótállás (kötelező jogszabály szerinti jótállási időn felül) hónapokban megadva (maximum 12 hónap): 0 hónap 

- Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti szakemberének a felhívásban előírt 3 hónap feletti többlettapasztalata 

hónapokban megadva (maximum 9 hónap): 9 hónap 

 
 Indokolás: 

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; 

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett; 

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények 

mindegyikének. 

 

  



V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott 

ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az 

értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni. 
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 0-100 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 

megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 

pontszámot: 2 

Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 76. § (2) c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján történt: 

1. Részszempont megnevezése: Nettó ajánlati ár, súlyszáma: 70 

2. Részszempont megnevezése: Jótállás (kötelező jogszabály szerinti jótállási időn felül) hónapokban megadva 

(maximum 12 hónap), súlyszáma: 10 

3. Részszempont megnevezése: Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti szakemberének a felhívásban előírt 3 

hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva (maximum 9 hónap): 20 

A legjobb ár-érték arány értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 

értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. 

Az 1. részszempont, 2. bírálati részszempont és 3. részszempont esetében is Ajánlatkérő az arányosítás módszerét 

alkalmazta a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2016.12.21) 1. számú melléklet 1. pont a) pontja szerint, az alábbi 

képlet alapján: 

 

A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a pontskála 

alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a további ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek 

különbségéhez viszonyítva kapnak pontot.  

 

Azaz 

  Avizsgált-Alegrosszabb 

P=  -------------------------------------- x (Pmax-Pmin)+ Pmin 

  Alegjobb-Alegrosszabb 

ahol  

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

  

Amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos – azaz mindegyik ajánlati érték azonos – mindegyik ajánlat a 

maximális pontszámot kapja. 

 

A jótállás szempontjából a 12 hónap értéken felüli vállalást tartalmazó ajánlatot az Ajánlatkérő aránytalan 

vállalásnak, teljesíthetetlen feltételnek minősíti, és az ajánlatot a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelennek 

nyilvánítja. 

 

A 3. bírálati szempont esetében a 9 hónap (legmagasabb) vagy annál magasabb megajánlás egyaránt a maximális 

100 pontot kapja. 

 

Az adott részszempontra adott pontok számát Ajánlatkérő megszorozza a mellé rendelt súlyszámmal, és ezek 

összege adja meg az Ajánlattevő által elért összesített pontszámot. Ajánlatkérő két tizedesjegyig számol. 

 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatott tette és az 

ajánlata érvényes (Kbt. 77. § (4) bekezdés). 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 

indokai: 



Nyertes ajánlattevő: 

 Név: MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft. 
 Cím: 9028 Győr, Külső Sági u. 20. 
 Adószám: 11466648-2-08 

 
 Ajánlata: 

- Nettó ajánlati ár: 72.043.474,- Ft +Áfa 

- Jótállás (kötelező jogszabály szerinti jótállási időn felül) hónapokban megadva (maximum 12 hónap): 0 hónap 

- Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti szakemberének a felhívásban előírt 3 hónap feletti többlettapasztalata 

hónapokban megadva (maximum 9 hónap): 33 hónap 

 Indokolás: 

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; 

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett; 

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények 

mindegyikének; 

- Érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege 

és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: Kézi földmunkák, bontási munkák, padkészítés, csatorna (nyílt árok) építés 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő 

ajánlatában: 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: -- 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 
2  

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2018/05/19) / Lejárata: (2018/05/23) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/05/18) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/05/18) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 



VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


