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A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ 

I. A szerződés alanyai: 

 

- Az Ajánlatkérőként szerződő fél: 

Magyar Útügyi Társaság 

1024 Budapest, Petrezselyem u. 15-19. 

- A nyertes ajánlattevőként szerződő fél: 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

1119 Budapest, Thán K. u. 3-5. 

II. A választott eljárás fajtája:  

A Kbt. Harmadik része, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján indított nyílt eljárás. 

III. Hivatkozás az eljárást megindító felhívásra:  

Az Ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítőben 2013.09.09. napján 15167/2013 szám alatt   

jelent meg. 

IV. A szerződés tárgya, mennyisége: 

Előkészítő kutatási és elemzési feladatok végzésére vonatkozó 1 darab vállalkozási szerződés a 

„Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása. (A szintbeni közúti-vasúti átjárók 

biztonságos és mozgáskorlátozottak számára kényelmes műszaki kialakítása)” című projekt 

(KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0009) megvalósítása érdekében. 

 

Ennek keretében: 

1. Írásbeli összefoglaló készítése a hazai vasúti átjárók műszaki szabályozásának módosítását 

szükségessé tevő tényezőkről  

2. Irodalomtanulmány készítése a vasúti átjárók nemzetközi tapasztalatairól 

3. A hazai vasúti átjárók műszaki értékelése és javaslat készítése a továbbfejlesztésükre (3.1.-

3.5. rész) 

4. A veszélyességi rangsor elkészítésének módszertana (4.1.-4.8. rész) 

5. Javaslat készítése vasúti átjárókra vonatkozó jogszabályok és műszaki előírások 

korszerűsítésére, valamint ezek eredményeit rögzítő tanulmányok, vizsgálati anyagok 

összeállítása és átadása ajánlatkérő részére. 

 

A szerződés célja a vasúti átjárók műszaki szabályozásának korszerűsítéséhez szükséges 

vizsgálatok (úgymint: irodalomtanulmány, a hazai vasúti átjárók műszaki értékelése, 

veszélyességi rangsor új módszertana) elvégzése, kidolgozása és dokumentálása, amely 

kiindulásul szolgál a MAÚT keretében létrehozásra kerülő szakmai bizottságnak a jelenlegi 

jogi- és műszaki szabályozás módosításához, az arra vonatkozó javaslat elkészítéséhez, valamint 

az egységes tervezési, hatósági engedélyezési gyakorlatot szolgáló mintapéldák, mintatervek 

kidolgozásához.  

 

A szerződéskötés időpontja: 2013. október 28. 
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V. A szerződés teljesítése: 

A szerződés teljesítése szerződésszerű volt?: Igen/Nem 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 

1. sz. részfeladat: Írásbeli összefoglaló készítése a hazai vasúti átjárók műszaki 

szabályozásának módosítását szükségessé tevő tényezőkről: 

2013. december 23. napja 

 

2. sz. részfeladat: Irodalomtanulmány készítése a vasúti átjárók nemzetközi tapasztalatairól: 

2013. december 16. napja 

 

3. sz. részfeladat: A hazai vasúti átjárók műszaki értékelése és javaslat készítése a 

továbbfejlesztésükre: 

3.1. -3.5. rész: 2014. június 13. napja 

 

4. sz. részfeladat: A veszélyességi rangsor elkészítésének módszertana: 

4.1. -4.8. rész: 2014. június 30. napja 

 

5. sz. részfeladat: Javaslat készítése vasúti átjárókra vonatkozó jogszabályok és műszaki 

előírások korszerűsítésére, valamint ezek eredményeit rögzítő tanulmányok, vizsgálati 

anyagok összeállítása és átadása ajánlatkérő részére: 

2014. augusztus 29. napja 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke:  

1. sz. részfeladat: Írásbeli összefoglaló készítése a hazai vasúti átjárók műszaki 

szabályozásának módosítását szükségessé tevő tényezőkről 

Átutalás időpontja: 2014. január hónap 29. napja 

és 

2. sz. részfeladat: Irodalomtanulmány készítése a vasúti átjárók nemzetközi tapasztalatairól: 

Átutalás időpontja: 2014. január hónap 29. napja 

 

Átutalás összege 1-2. részfeladat összesen: 9.334.500- HUF (7.350.000,- Ft+Áfa) 

 

3. sz. részfeladat: A hazai vasúti átjárók műszaki értékelése és javaslat készítése a 

továbbfejlesztésükre: 

3.1. -3.5. rész: Átutalás időpontja: 2014. augusztus hónap 22. napja 

Átutalás összege: 21.780.500- HUF (17.150.000,- Ft+Áfa) 

 

4. sz. részfeladat: A veszélyességi rangsor elkészítésének módszertana: 

4.1. -4.8. rész: Átutalás időpontja: 2014. október hónap 13. napja 

Átutalás összege: 21.780.500.- HUF (17.150.000,- Ft+Áfa) 

 

5. sz. részfeladat: Javaslat készítése vasúti átjárókra vonatkozó jogszabályok és műszaki 

előírások korszerűsítésére, valamint ezek eredményeit rögzítő tanulmányok, vizsgálati 

anyagok összeállítása és átadása ajánlatkérő részére: 

Átutalás időpontja: 2014. október hónap 10. napja 

Átutalás összege: 9.334.500- HUF (7.350.000,- Ft+Áfa) 
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Az 1., 2., 3, 4., 5. számú részfeladatok vonatkozásában ajánlatkérő által mindezidáig 

kifizetett ellenszolgáltatás összértéke: 62.230.000,-HUF (49.000.000,- Ft+Áfa) 

 

Budapest, 2014. október 21. 


