
 
  

  

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

 

nyilvános pályázatot hirdet 

 

 
a VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 azonosító számmal rendelkező „Alkoss velünk!” projekt megvalósítása 

keretében tematikák kidolgozására 
 
I. Ajánlatkérő: 

Neve:   Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
Címe:   1096 Budapest, Haller u. 27. 
Képviselője:  Hantos-Jarábik Klára igazgató 
Adószám:   15509079-2-43 
Telefon:   1/216-1300 
E-mail:   info@fmkportal.hu 
 
Kapcsolattartó neve: Kerek András igazgatóhelyettes 
Telefon:    30/659-7889 
E-mail:   kerek.andras@fmkportal.hu 

 
II. A beszerzés tárgya:  

a VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 azonosító számmal rendelkező „Alkoss velünk!” 

a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei a köznevelés eredményességéért 

elnevezésű projekt keretében 

1. Foglalkozássorozat  

2. Műhelyfoglalkozás  

3. Témanapok 

módszertani kidolgozása. 

A beszerzés részletes tartalmát és feltételeit a felhívás 1. számú mellékletét képező specifikáció 

tartalmazza. Részajánlat tételére nincs lehetőség és valamennyi elem tekintetében az 

Ajánlattevőnek ajánlattételi kötelezettsége van. Abban az esetben, ha részajánlattétel történik 

vagy Ajánlattevő nem tesz valamennyi elemre ajánlatot, az ajánlat érvénytelen. 

 
III. A szerződés típusának meghatározása: megbízás 
 
IV. A szerződés időtartama: a szerződéskötés napjától 2020. október 30-ig. 
 
V. A teljesítés helye:  
 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
Kispest Ady Endre Általános Iskola 
Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola  
Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola 
Dió Általános Iskola, EGYMI és Kollégium 
Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium 
Losonci Téri Általános Iskola 
Ferencvárosi Napfény Óvoda 
Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 
Vajda Péter Ének-Zenei Általános-és Sportiskola 
Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnázium (általános iskolai része) 
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Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnázium (gimnáziumi része) 
 
A tevékenység kezdőnapja: szerződéskötés napja. 
A teljesítés végső határideje: 2020.10.30. 

  
VI. Fizetési feltételek: az ajánlattevő 2 db részszámla és végszámla benyújtására jogosult. A számla 

kifizetésére a teljesítés igazolását követően 30 napon belül, szabályszerűen kiállított számla 
ellenében történik. 

 
VII. Alkalmassági követelmények: legalább 2 éves szakmai tapasztalat komplex művelődéstörténeti 

projektek lebonyolításában, élmény- és mozgáspedagógiai projektek megvalósításában. Ennek 
igazolását Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatához, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. 

 
VIII. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása: hiánypótlásra nincs 

lehetőség. 
 
IX. A pályázati felhívást a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményi honlapjáról a 

www.fmkportal.hu weboldalról, valamint Ferencváros Önkormányzatának honlapjáról a 
www.ferencvaros.hu weboldalról július 10-től július 14-ig lehet letölteni.  
 
További információ: Kerek András igazgatóhelyettes 06-30-659-7889 
 
Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2019. július 15. 12.00 
Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: Ferencvárosi Művelődési Központ (1096 Budapest, 
Haller u. 27.) személyesen, vagy postai úton zárt borítékban, 1 példányban benyújtani. A postai 
úton küldött ajánlatok beérkezési határideje július 15. 12.00. A borítékra kizárólag a pályázat 
tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint: „Alkoss velünk! projekt” Ajánlattevő a személyes 
pályázatbenyújtáskor a leadással egyidejűleg a boríték lezárt részét aláírja. Az átvevő átadó 
jelenlétében ráírja a borítékra a leadás pontos időpontját (nap, óra, perc). Átadó átvételi 
elismervényt kap a pályázat leadásáról. Ajánlatkérő lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. 
Ajánlatkérő minden, az ajánlattételi határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 
Ajánlattevő a jelentkezési lapot, az összesítőt, valamint a mellékleteket, olvashatóan, pontosan 
kitöltve és aláírva köteles benyújtani.  
Az ajánlat és az összes melléklet minden oldalát 1-gyel kezdődően folyamatos számozással kell 
ellátni! 

 
 X.  Az ajánlathoz benyújtandó dokumentumok tartalma:  

• jelentkezési lap egyéni vállalkozó részére (1. számú melléklet) 
• jelentkezési lap társaságok, civil szervezetek részére (2. számú melléklet) 
• ajánlati összesítő, mely tartalmazza ajánlattevő valamennyi, jelen pályázattal összefüggésben 
tett ajánlatát (3. számú melléklet) 
• pályázó nyilatkozata arról, hogy nem indult ellene felszámolási-, illetve csődeljárás, valamint 
nem áll végelszámolás alatt; (4. számú melléklet) 
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket és a mellékelt megbízási szerződésben foglalt 
feltételeket elfogadja, valamint arról, hogy a szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, 
adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, a szerződésben foglaltak megvalósítása során a 
pályázóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag 
természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt; (5. számú melléklet) 
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatával, valamint a pályázat kiírójával szemben nincs semmilyen lejárt tartozása, 
jogvitája; (6. számú melléklet) 
• összeférhetetlenségi nyilatkozat (7. számú melléklet) 
• nyilatkozatot a pályázó képviselőjének alábbi elérhetőségeiről: név, levelezési cím, telefon, fax, 
e-mail, valamint a bankszámla számáról (8. számú melléklet) 
• egyéni vállalkozót kivéve nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezetnek tekintendő; (9. 
számú melléklet) 
• megbízási szerződés tervezet (10. számú melléklet) 
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• egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személynél: 
a.) a 2008. év előtt létesített egyéni vállalkozás esetén az Okmányiroda által kiállított igazolást 

vagy 
b.) a 2008. év után létesített egyéni vállalkozás esetén a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH, Bp. IX. ker., Vaskapu u. 30/b.) által kiállított 
hatósági bizonyítványt vagy 

c.) egyéni vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített másolatát; 

• cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi, eredeti, vagy 
közjegyző által hitelesített cégkivonatot, és eredeti aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás mintát; 

• a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző 
által hitelesített igazolás arról, hogy a pályázó nem rendelkezik az adóhatóságnál nyilvántartott 
adótartozással.  
Ez alól mentesül az, akit a NAV a köztartozásmentes adózók adatbázisában nyilvántart. Ebben 
az esetben csatolni kell a NAV adatbázisából kinyomtatott erre vonatkozó igazolást. 

 
XI.  Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése: 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei, 2019. július 15. 14.00, a szakmai vezető, a 
projektmanager és a pénzügyi vezető 

 
XII. A pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai 

 
A bíráló bizottság a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el 
és rangsorolja az érvényes pályázati ajánlatokat.  
 
Az elbírálás szempontjai: 
A pályázat nyertese az, aki a pályázati kiírásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a legjobb 
árajánlatot tette. 
 
A pályázati ajánlatok elbírálása során a bíráló bizottság jogosult megvizsgálni a pályázók 
alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét 
is ellenőrizheti. A bíráló bizottság a bírálatra rendelkezésre álló határidőt egy alkalommal, 24 
órával meghosszabbíthatja. 
 
A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: 
 
a) a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát, 
 
b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését, 
 
c) a döntés indokát, 
 
d) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt 
ajánlattevő megjelölését, 
 
e) egyéb, a megrendelő által fontosnak tartott körülményeket, tényeket. 
 

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat 
tárgyalás nélkül bírálja el: tárgyalás nélküli elbírálás 
 

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2019. július 16. 
 

 
 
 
 
 

 



 
  

XV. Összeférhetetlenség 
 
A pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pályázatok elbírálásában 
olyan természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő, 
vagy annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont), 
 
- annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja, 

 
- annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja, 
 
- ha bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése. 
 
 

XVI.  A pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei 
 
Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat 
megsértették, vagy akkor is, ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi 
ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el. 
 
A kiíró eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha 
 
a./ nem érkezett ajánlat, 
 
b./ kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek 
 
c./ az egyik ajánlattevő sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot. 
 
Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást 
indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt 
az ajánlattételi felhívást visszavonja. 
 
Érvénytelen eljárás esetén a kiíró dönt a további eljárásról. 
 

 
XVII. Eredményhirdetés, szerződéskötés 

 
Megrendelő a pályázat nyertesével megbízási szerződést köt. A nyertes pályázó visszalépése 
esetén a megrendelő jogosult a pályázati eljárás soron következő helyezettjével megbízási 
szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró számára. 
 
 

XVIII. Egyéb rendelkezések 
 
A nyertes pályázó a megbízási szerződés megkötését követően annak tartalma szerint köteles a 
munkálatokat megkezdeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

XIX. Mellékletek: 
 
1. számú melléklet: Jelentkezési lap egyéni vállalkozók számára 
2. számú melléklet: Jelentkezési lap társaságok, civil szervezetek számára 
3. számú melléklet: Vállalkozó által készített költségvetés 
4. számú melléklet: Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 
5. számú melléklet: Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, , 

ajánlati kötöttségről 
6. számú melléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; kiíróval 

szemben fennálló tartozásról, jogvitáról 
7. számú melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat 
8. számú melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 
9. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
10. számú melléklet: Megbízási szerződés tervezet 
11. számú melléklet: Specifikáció 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2019. július 9. 

 
 

 
 

Hantos-Jarábik Klára 
       igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

   1. számú melléklet 

Jelentkezési lap 

magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 

 

 

A pályázó neve:  

Adószáma:  

Nyilvántartási száma:  

Postacíme:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

Honlap címe:  

 

Számlavezető bankjának neve: 

Bankszámla-száma:  

Meghatalmazott neve :  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

 

 

Budapest, ………… ……………. 

 

………………………………………… 

pályázó aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

2. számú melléklet 

Jelentkezési lap 

társaságok, civil szervezetek számára 

 

 

Társaság neve, cégformája:  

Székhelye:  

Postacíme:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

Statisztikai számjel:  

Cégnyilvántartási száma:  

Adószáma:  

Számlavezető bankjának neve:  

Bankszámla-száma:  

Képviselőjének neve, beosztása:  

Meghatalmazott neve :  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

Budapest, ……. ……………… 

………………………………………………. 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

3. számú melléklet 

Vállalkozó által készített költségvetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
  

4. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

 

………………………………………………………………………………………… (társaság neve) 

képviseletében kijelentem, hogy a társaság 

 

 

• végelszámolás alatt     *áll/nem áll 

• ellen csődeljárás folyamatban   *van/nincs 

• ellen felszámolási eljárás folyamatban  *van/nincs. 

 

Budapest, …….………………….. 

 

…………………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

5. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

a pályázati és a szerződési feltételek elfogadásáról, 

és az ajánlati kötelezettségről 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… pályázó 

kijelentem, hogy a pályázatot részletesen megismertem, az ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást 

magamra nézve kötelezően elfogadom. 

 

A pályázathoz mellékelt vállalkozási szerződés szövegét elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a 

vállalkozói jogviszonyban – a vállalkozóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló 

harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 

 

Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt  60 napos ajánlati kötöttséget vállalom. 

 

 

Budapest, …………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………. 

pályázó aláírása / cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

6. számú melléklet 

 

N Y I L A T K O Z A T 

Kiíróval szemben fennálló tartozásról 

 

 

 

……………………………................................... /név/ mint a …………………………………………… 

……………… (társaság neve) vezető tisztségviselője kijelentem, hogy 

 

- a tulajdonos Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával - szemben 

bérleti/használati-,  díj és súlyadó, valamint építményadó tartozásom    

     * van/ nincs; 

- kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettségem  * van/ nincs, 

 

melyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

 

1. …………………………………………………………………………….. 

 

2. …………………………………………………………………………….. 

 

 

Budapest, …………………. 

 

……………………………………………………. 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

 

 

 



 
  

7. számú melléklet 

 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI  NYILATKOZAT 

 

 

 

 

 

 

…........................................................... pályázó, jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy  velem 

szemben nem állnak fenn, a pályázati felhívás VIII. pontjában foglalt összeférhetetlenségi okok. 

 

 

 

 

 

Budapest, …………………. 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

pályázó cégszerű aláírása 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

8. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T 

a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 

 

Alulírott …………………………….. /név/ mint a …………………………………… 

……………… (társaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pályázattal kapcsolatos 

mindennemű nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a Pályázattal 

kapcsolatos esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi 

címre kérem postázni: 

 

Címzett:…………………………………………………………………………………. 

 

Cím:……………………………………………………………….…………………….. 

 

Telefonszám:…………………………………………………………………………….. 

 

Fax:……………………………………………………………………………………… 

 

E-mail cím:………………………………………………………………………………. 

 

Amennyiben az általam a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek 

következményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a címzett a 

fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást követő 5. munkanapon 

kézbesítettnek minősül. 

 

Bankszámlavezető pénzintézet:…………………………………………………………. 

Bankszámlaszám:………………………………………………………………………… 

Bankszámlával rendelkezni jogosult: …………………………………………………… 

(név, lakcím vagy székhely) 

Budapest, …………………. 

……………………………………………………………………………… 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

 

 

 

 



 
  

9. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Alulírott …………………….. /név/, mint a  ………………………………………………… 

…………………. (társaság/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a társaság/szervezet a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. /1/. bek. 1./ pontja szerinti átlátható 

szervezetnek minősül. 

 

Kijelentem, a vállalkozói szerződés időtartama alatt, a társaságunk/szervezetünk tekintetében nem 

tervezünk olyan változást, amely miatt a társaság/szervezet már nem minősülne átlátható 

szervezetnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a társaság/szervezet már nem 

minősülne átlátható szervezetnek, ezt a tényt köteles vagyok a megrendelővel közölni, mely alapján  a 

megrendelő, a vállalkozói szerződést jogosult felmondani. 

 

 

Budapest, …………………. 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

10. számú melléklet: Megbízási szerződés tervezet 

 

 

 

 

Megbízási szerződés 

 

Amely létrejött egyrészről a 

 

név:                                    Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

cím:                                    1096 Budapest, Haller utca 27. 

képviseli:                           Hantos-Jarábik Klára igazgató 

adószám:                          15509079-2-43 

mint Megbízó; másrészről 

 

név:                                     

cím:                                    

vállalkozói adószám:        

cégjegyzékszám:               

bankszámla száma:   

képviselője:    

mint megbízott – a továbbiakban, mint Megbízott, 

együttesen említve Felek 

között az alábbi feltételekkel: 

 

I. Szerződés tárgya 

1. Jelen megbízási szerződéssel – a továbbiakban: Szerződés – Megbízó megbízza Megbízottat 

a VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 azonosító számmal rendelkező „Alkoss velünk!” 

a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei a köznevelés eredményességéért elnevezésű 

projekt keretében 

1. Foglalkozássorozat  

2. Műhelyfoglalkozás  

3. Témanapok 

módszertani kidolgozásával. 



 
  

 

 A felsorolt szakmai tevékenységek célja a programban résztvevő gyermekek 

személyiségfejlődésének és képességeik kibontakoztatásának támogatása, innovatív 

gondolkodásmódjuk kialakításának elősegítése nem formális és informális tanulási eszközökkel. 

Továbbá a beszerzés eredményeként a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei és az 

együttműködő köznevelési intézmények együttműködésének erősítésére szolgáló workshopok is 

megvalósulnak a módszertani kidolgozáshoz kapcsolódóan. 

 

2.  

Megbízott a megbízást elfogadja, és kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok 

ellátásához szükséges szakértelemmel rendelkezik, és feladatait a legjobb tudása szerint, 

szakképzettségének és jogosítványainak megfelelően, Megbízó igényei szerint, és érdekeit minden 

szempontból figyelembe véve látja el. 

 

II. A szerződés tárgyának részletes szakmai tartalma 

 

1. „Alkoss velünk!” Foglalkozássorozat: 

A program első félévében 6 alkalmas foglalkozássorozat megvalósítása minden együttműködő 

intézményben, amelyek tematikus kultúrtörténeti foglalkozások, a megcélzott korosztály 

művelődéstörténeti ismereteinek játékos formában való bővítésére a tánc, az életmód, a 

viselettörténet egyes korokra jellemző sajátosságaival, drámapedagógiai elemek felhasználásával.  

2.  „Alkoss velünk!” Műhelyfoglalkozás 

A projekt megvalósítása során a 2. és 3. félévben 4-4 intézmény (összesen 8) részére a Művelődési 

Központban 10 alkalommal műhelyfoglalkozások szervezése, amely elsősorban informális, a 

résztvevők aktivitására és kezdeményezőképességére alapozó foglalkozások, a megcélzott korosztály 

művelődéstörténeti ismereteinek játékos formában való bővítésére a tánc, az életmód, a 

viselettörténet egyes korokra jellemző sajátosságaival. 

3.  „Alkoss velünk!” Témanapok 

A projekt megvalósítása során minden együttműködő intézmény részére az egyik félévben témanapok 

szervezése, amelyből 2 témanap az oktatási-nevelési intézményben kerül lebonyolításra, míg 1 

alkalom külső helyszínen, például múzeumban. Azon intézmények számára, akik a 

Műhelyfoglalkozásokon nem vesznek részt (4 intézmény) két félévben kerülnek megszervezésre 

témanapok. A tevékenység megvalósítása során élményszerű, tapasztalati úton való komplex 

ismeretszerzés a cél egy meghatározott, korábban megismert kultúrtörténeti korhoz kapcsolódóan a 

megcélzott korosztály művelődéstörténeti ismereteinek játékos formában való bővítésére a tánc, az 

életmód, a viselettörténet egyes korokra jellemző sajátosságaival, drámapedagógiai elemek 

felhasználásával.  

4. Az FMK és Intézményei és az együttműködő partner oktatási-nevelési intézmények 

együttműködésének erősítésére szolgáló, a módszertani kidolgozáshoz kapcsolódó workshopok 

szervezése és lebonyolítása moderálással, szükség esetén szakmai előadó bevonásával. A 

workshopok témája:  

1. a projektről, tematikákról, ütemezésről való tájékoztatás 

2. a megvalósítás közben a programok értékelése, szükség esetén módosító javaslatok 

megtétele 



 
  

3. a projekt értékelése, az együttműködés fenntartásának tervezése, további lehetőségek 

feltérképezése 

A workshopok minimum 2 órás időtartamban, legalább 12 fő részvételével zajlanak. A meghívottak az 

együttműködő oktatási-nevelési intézmények, valamint a projekt munkatársai. 

 

III. Megbízott feladatai 

 

1. „Alkoss velünk!” Foglalkozássorozat módszertani kidolgozásához kapcsolódóan: 

• a pedagógiai és nevelési programok elemzése 

• az együttműködő oktatási-nevelési intézmények igényeinek felmérése 

• a 6 alkalom tematikájának részletes szakmai kidolgozása  

• oktatási segédanyagok kialakítása és elkészítése a kidolgozott tematika megvalósításához 

• a program egyeztetése az együttműködő oktatási-nevelési intézményekkel 

 

2. „Alkoss velünk!” Műhelyfoglalkozás módszertani kidolgozásához kapcsolódóan: 

• a pedagógiai és nevelési programok elemzése 

• az együttműködő oktatási-nevelési intézmények igényeinek felmérése  

• a 10 alkalom tematikájának részletes szakmai kidolgozása  

• oktatási segédanyagok kialakítása és elkészítése a kidolgozott tematika megvalósításához 

• a program egyeztetése az együttműködő oktatási-nevelési intézményekkel 

 

3.  „Alkoss velünk!” Témanapok módszertani kidolgozásához kapcsolódóan: 

• a pedagógiai és nevelési programok elemzése 

• az együttműködő oktatási-nevelési intézmények igényeinek felmérése  

• a 3 alkalom tematikájának részletes szakmai kidolgozása  

• oktatási segédanyagok kialakítása és elkészítése a kidolgozott tematika megvalósításához 

• a program egyeztetése az együttműködő oktatási-nevelési intézményekkel 

  

4. Az FMK és Intézményei és az együttműködő partner oktatási-nevelési intézmények 

együttműködésének erősítésére szolgáló, a módszertani kidolgozáshoz fűződő workshopokhoz 

kapcsolódóan:  

• meghívó mintapéldányának elkészítése 

• jelenléti ív mintapéldányának elkészítése 

• szakmai program összeállítása 

• szervezéshez kapcsolódó egyeztetés az Ajánlatkérővel 

• a kialakított szakmai program vezetése 



 
  

• a résztvevők bekapcsolódásának és aktivitásának elősegítése, kreatív beszélgetés 

generálása 

• szakmai összefoglaló készítése 

 

5.  A tevékenység elvárt eredménytermékei 

• „Alkoss velünk!” Foglalkozássorozat 1 db részletes tematika. 

• „Alkoss velünk!”  Műhelyfoglalkozás 1 db részletes tematika. 

• „Alkoss velünk!” Témanapok 1 db részletes tematika. 

• Továbbá a tevékenység eredményeként Ajánlattevő lebonyolít összesen 3 alkalommal 

workshopot a fent kifejtett tartalmi követelmények szerint a módszertani kidolgozáshoz kapcsolódóan, 

amelyek erősítik az FMK és Intézményei és az együttműködő partner oktatási-nevelési intézmények 

közötti együttműködést. A workshopokról összesen 3 db szakmai összefoglaló készül.   

 

6.  A teljesítés helye 

 

• Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

• Kispest Ady Endre Általános Iskola 

• Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola  

• Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola 

• Dió Általános Iskola, EGYMI és Kollégium 

• Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

• Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium 

• Losonci Téri Általános Iskola 

• Ferencvárosi Napfény Óvoda 

• Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 

• Vajda Péter Ének-Zenei Általános-és Sportiskola 

• Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnázium (általános iskolai része) 

• Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnázium (gimnáziumi része) 

 

IV. Megbízó vállalja 

 

• a szakértői javaslat alapján az érintettek részére a meghívók kiküldését és a résztvevők 

megjelenésének biztosítását 

• a jelenléti ívek aláíratását a workshopok során 

• fotódokumentáció készítését a workshopok során 

 



 
  

• az esemény megtartásához szükséges helyszín és technikai eszközök biztosítását 

• Catering: kávészünet (1 db kávé, 10 dkg édes/sós aprósütemény, 0,5 l üdítő/ásványvíz) 

biztosítása a meghívott résztvevőknek workshoponként (összesen 3 alkalommal) 12 fő részére 

 

V. Szerződés hatálya 

  

1. Szerződés hatálya az aláírásától kezdődő és 2020. 10.30. napjáig tartó határozott időre szól. 

A II. és III. pontban meghatározott tevékenységek teljesítésének határideje az alábbi: 

1. részteljesítés:  

• Határidő: 2019.08.31. 

1. elkészül az „Alkoss velünk!” Foglalkozássorozat részletes tematikája a III/1-es pont alapján 

 

Beszámoló a hozzá kapcsolódó részfeladatok teljesüléséről: 

• a pedagógiai és nevelési programok elemzése 

• az együttműködő oktatási-nevelési intézmények igényeinek felmérése 

• a program egyeztetése az együttműködő intézményekkel 

 

2. lebonyolításra kerül 1 workshop és 1 db szakmai összefoglaló készül róla III/4-es pont alapján, 

amely témája a projektről, a tematikáról és ütemezésről való tájékoztatás 

Szakmai összefoglaló mellékletét képezi: 

• meghívó mintapéldányának elkészítése 

• jelenléti ív mintapéldányának elkészítése 

 

2. részteljesítés:  

• Határidő: 2020.01.31. 

• elkészül az „Alkoss velünk!” Műhelyfoglalkozás részletes tematikája a III/2-es pont alapján 

• elkészül az „Alkoss velünk!” Témanapok részletes tematikája III/3-as pont alapján 

 

Beszámoló a hozzá kapcsolódó részfeladatok teljesüléséről: 

• a pedagógiai és nevelési programok elemzése 

• az együttműködő oktatási-nevelési intézmények igényeinek felmérése 

• a program egyeztetése az együttműködő intézményekkel 

 

3. részteljesítés:  

•     Határidő: 2020.10.30. 



 
  

• lebonyolításra kerül 2 workshop és 2 db szakmai összefoglaló készül róluk a III/4-es pont 

alapján, amelyek témája: 

o a megvalósítás közben a programok értékelése, szükség esetén módosító javaslatok 

megtétele 

o a projekt értékelése, az együttműködés fenntartásának tervezése, további lehetőségek 

feltérképezése 

 

Szakmai összefoglaló mellékletét képezi: 

• meghívó mintapéldányának elkészítése 

• jelenléti ív mintapéldányának elkészítése 

  

VI. Megbízási díj  

 

1. Megbízó, jelen szerződésben foglalt feladatok Megbízott általi teljesítéséért, bruttó - Ft, azaz 

bruttó Ft megbízási díjat fizet Megbízottnak, mely összeg % Áfa-t tartalmaz.  

A megbízási díj átalánydíj, Megbízott valamennyi költségét is tartalmazza.  

2. Megbízott 2 db részszámla és végszámla benyújtására jogosult a V. pontban meghatározott 

tevékenységek elvégzésének megfelelően. Megbízó a megbízási díj összegét, a teljesítés igazolását 

követően 30 napon belül, átutalással fizeti meg Megbízott részére. 

3. Számlázás rendje: 

A számla kifizetéséhez kötelezően csatolandó dokumentumok: jelenléti ív, meghívó mintapéldánya és 

szakmai beszámoló készítése. 

Megbízó a Megbízott általi számlabenyújtást követő 5 munkanapon belül megvizsgálja Megbízott 

teljesítését és dönt az elfogadásról vagy a szerződésszerűnek minősíthető teljesítéshez szükséges 

módosításokról. Megbízottnak a módosítási igények kézhezvételétől számított 5 munkanapos 

teljesítési határidő áll rendelkezésére a korrigált anyagok ismételt benyújtására.  

 

A teljesítést Megbízó részéről kizárólag Kerek András igazgatóhelyettes jogosult igazolni.  

A teljesítésigazolás birtokában Megbízott kiállíthatja a számlát: 

a.) részteljesítés eredménytermékeinek szerződésszerű teljesítését elfogadó teljesítésigazolás 

birtokában Megbízott kiállíthat összesen 1 db részszámlát.  

A résszámla összege a Megbízási díj 30%-a. 

b.) részteljesítés eredménytermékeinek szerződésszerű teljesítését elfogadó teljesítésigazolás 

birtokában Megbízott kiállíthat további 1 db részszámlát.  

A résszámla összege a Megbízási díj 30%-a. 

c.) részteljesítés eredménytermékeinek szerződésszerű teljesítését elfogadó teljesítésigazolás 

birtokában Megbízott kiállíthat összesen 1 db végszámlát.  

 



 
  

4. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, 

ha Megbízott, konkrét feladatait határidőre, maradéktalanul, Megbízó által meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően teljesíti. 

5. A megbízási díj, a Megbízott által a jelen szerződéssel kapcsolatban teljesített valamennyi 

szolgáltatás teljes ellenszolgáltatását jelenti. Megbízót, Megbízottal szemben, a megbízási díj 

megfizetésén túl, semmiféle további anyagi kötelezettség nem terheli. 

6. Megbízó késedelmes fizetése esetén az esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés 

időpontjáig Megbízott a Ptk. 6:48 § bekezdése szerinti késedelmi kamatra, valamint a 2016. évi IX. tv. 

által meghatározott behajtási költségátalányra jogosult. 

 

VII. Egyéb rendelkezések 

 

1. Jelen szerződést felek csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. 

2. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kötelezettséget vállal Megrendelő által üzleti titoknak 

minősített adatok, információk megőrzésére. Titoknak minősül - többek között – a Megrendelő 

tulajdonát képező, illetve Vállalkozó tevékenysége során birtokába került, minden, jogi oltalom alá eső, 

szellemi alkotás. Valamint Megrendelő üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodásra vonatkozó 

információ, illetve, minden olyan információ, amelyet Megrendelő üzleti titoknak minősít. Vállalkozó, 

ezen kötelezettségének megszegése esetén, teljes anyagi felelősséggel tartozik, a polgári jog 

szabályai szerint. 

3. Felek törekednek arra, hogy az esetlegesen felmerülő vitás ügyeiket, tárgyalás útján, 

megegyezéssel rendezzék, és csak annak eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. 

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a PTK vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 

6. Jelen Szerződés részét képezi és annak melléklete Megbízott által benyújtott pályázati ajánlat. 

 Jelen szerződés 4, egymással szó szerint egyező, eredeti példányban készült, amelyet Felek 

elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal látták el. 

 

 

 

Budapest, 2019. július  

 

 

Hantos-Jarábik Klára            pénzügyi ellenjegyző                  megbízott 

  2019.    2019.       2019.  

              

         Ferencvárosi Művelődési Központ                                    

                           és Intézményei 

                                 megbízó                                                                                 

 



 
  

11. számú melléklet: Szakmai specifikáció 

 

 

a VEKOP-7.3.4-17-2017-00011 azonosító számmal rendelkező 

„Alkoss velünk!” 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei a köznevelés eredményességéért 

elnevezésű projekt keretében 

„Alkoss velünk!” című 

1. Foglalkozássorozat 

2. Műhelyfoglalkozás 

3. Témanapok 

módszertani kidolgozása 

 

 

Jelen szakmai specifikáció tartalmazza a Nyertes Ajánlattevő által elvégzendő tevékenységek célját 

és hozzá kapcsolódó szakmai feladatokat, azok ütemezését, a számlázás rendjét továbbá az elvárt 

eredménytermékeket. 

 

Tevékenységek célja: 

A beszerzés nyomán a Foglalkozássorozat, a Műhelyfoglalkozás és a Témanapok tematikája kerül 

kidolgozásra. A felsorolt szakmai tevékenységek célja a programban résztvevő gyermekek 

személyiségfejlődésének és képességeik kibontakoztatásának támogatása, innovatív 

gondolkodásmódjuk kialakításának elősegítése nem formális és informális tanulási eszközökkel. 

Továbbá a beszerzés eredményeként a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei és az 

együttműködő köznevelési intézmények együttműködésének erősítésére szolgáló workshopok is 

megvalósulnak a módszertani kidolgozáshoz kapcsolódóan. 

 

Tevékenységek szakmai tartalma 

1. „Alkoss velünk!” Foglalkozássorozat: 

A program első félévében 6 alkalmas foglalkozássorozat megvalósítása minden együttműködő 

intézményben, amelyek tematikus kultúrtörténeti foglalkozások, a megcélzott korosztály 

művelődéstörténeti ismereteinek játékos formában való bővítésére a tánc, az életmód, a 

viselettörténet egyes korokra jellemző sajátosságaival, drámapedagógiai elemek felhasználásával.  

2.  „Alkoss velünk!” Műhelyfoglalkozás 

A projekt megvalósítása során a 2. és 3. félévben 4-4 intézmény (összesen 8) részére a Művelődési 

Központban 10 alkalommal műhelyfoglalkozások szervezése, amely elsősorban informális, a 

résztvevők aktivitására és kezdeményezőképességére alapozó foglalkozások, a megcélzott korosztály 

művelődéstörténeti ismereteinek játékos formában való bővítésére a tánc, az életmód, a 

viselettörténet egyes korokra jellemző sajátosságaival. 

 



 
  

3.  „Alkoss velünk!” Témanapok 

A projekt megvalósítása során minden együttműködő intézmény részére az egyik félévben témanapok 

szervezése, amelyből 2 témanap az oktatási-nevelési intézményben kerül lebonyolításra,  míg 1 

alkalom külső helyszínen, például múzeumban. Azon intézmények számára, akik a 

Műhelyfoglalkozásokon nem vesznek részt (4 intézmény) két félévben kerülnek megszervezésre 

témanapok. A tevékenység megvalósítása során élményszerű, tapasztalati úton való komplex 

ismeretszerzés a cél egy meghatározott, korábban megismert kultúrtörténeti korhoz kapcsolódóan a 

megcélzott korosztály művelődéstörténeti ismereteinek játékos formában való bővítésére a tánc, az 

életmód, a viselettörténet egyes korokra jellemző sajátosságaival, drámapedagógiai elemek 

felhasználásával.  

4. Az FMK és Intézményei és az együttműködő partner oktatási-nevelési intézmények 

együttműködésének erősítésére szolgáló, a módszertani kidolgozáshoz kapcsolódó workshopok 

szervezése és lebonyolítása moderálással, szükség esetén szakmai előadó bevonásával. A 

workshopok témája:  

1. a projektről, tematikákról, ütemezésről való tájékoztatás 

2. a megvalósítás közben a programok értékelése, szükség esetén módosító javaslatok 

megtétele 

3. a projekt értékelése, az együttműködés fenntartásának tervezése, további lehetőségek 

feltérképezése 

A workshopok minimum 2 órás időtartamban, legalább 12 fő részvételével zajlanak. A meghívottak az 

együttműködő oktatási-nevelési intézmények, valamint a projekt munkatársai. 

 

5. A teljesítés helye: 

 

• Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

• Kispest Ady Endre Általános Iskola 

• Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola  

• Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola 

• Dió Általános Iskola, EGYMI és Kollégium 

• Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

• Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium 

• Losonci Téri Általános Iskola 

• Ferencvárosi Napfény Óvoda 

• Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 

• Vajda Péter Ének-Zenei Általános-és Sportiskola 

• Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnázium (általános iskolai része) 

• Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnázium (gimnáziumi része) 

 

 

 



 
  

Ajánlattevő feladatai 

 

1. „Alkoss velünk!” Foglalkozássorozat módszertani kidolgozásához kapcsolódóan: 

• a pedagógiai és nevelési programok elemzése 

• az együttműködő oktatási-nevelési intézmények igényeinek felmérése  

• a 6 alkalom tematikájának részletes szakmai kidolgozása  

• oktatási segédanyagok kialakítása és elkészítése a kidolgozott tematika megvalósításához 

• a program egyeztetése az együttműködő oktatási-nevelési intézményekkel 

 

2. „Alkoss velünk!” Műhelyfoglalkozás módszertani kidolgozásához kapcsolódóan: 

• a pedagógiai és nevelési programok elemzése 

• az együttműködő oktatási-nevelési intézmények igényeinek felmérése  

• a 10 alkalom tematikájának részletes szakmai kidolgozása  

• oktatási segédanyagok kialakítása és elkészítése a kidolgozott tematika megvalósításához 

• a program egyeztetése az együttműködő oktatási-nevelési intézményekkel 

 

3.  „Alkoss velünk!” Témanapok módszertani kidolgozásához kapcsolódóan: 

• a pedagógiai és nevelési programok elemzése 

• az együttműködő oktatási-nevelési intézmények igényeinek felmérése  

• a 3 alkalom tematikájának részletes szakmai kidolgozása  

• oktatási segédanyagok kialakítása és elkészítése a kidolgozott tematika megvalósításához 

• a program egyeztetése az együttműködő oktatási-nevelési intézményekkel 

 

4. Az FMK és Intézményei és az együttműködő partner oktatási-nevelési intézmények 

együttműködésének erősítésére szolgáló, a módszertani kidolgozáshoz fűződő workshopokhoz 

kapcsolódóan:  

• meghívó mintapéldányának elkészítése 

• jelenléti ív mintapéldányának elkészítése 

• szakmai program összeállítása 

• szervezéshez kapcsolódó egyeztetés az Ajánlatkérővel 

• a kialakított szakmai program vezetése 

• a résztvevők bekapcsolódásának és aktivitásának elősegítése, kreatív beszélgetés 

generálása 

• szakmai összefoglaló készítése  

 



 
  

Ajánlatkérő vállalja 

• a szakértői javaslat alapján az érintettek részére a meghívók kiküldését és a résztvevők 

megjelenésének biztosítását 

• a jelenléti ívek aláíratását a workshopok során 

• fotódokumentáció készítését a workshopok során 

• az esemény megtartásához szükséges helyszín és technikai eszközök biztosítását 

• Catering: kávészünet (kávé, édes/sós aprósütemény, üdítő/ásványvíz) biztosítása a meghívott 

résztvevőknek workshoponként (összesen 3 alkalommal) 12 fő részére 

 

A tevékenység elvárt eredménytermékei 

• „Alkoss velünk!” Foglalkozássorozat 1 db részletes tematika. 

• „Alkoss velünk!”  Műhelyfoglalkozás 1 db részletes tematika. 

• „Alkoss velünk!” Témanapok 1 db részletes tematika. 

• Továbbá a tevékenység eredményeként Ajánlattevő lebonyolít összesen 3 alkalommal 

workshopot a fent kifejtett tartalmi követelmények szerint a módszertani kidolgozáshoz kapcsolódóan, 

amelyek erősítik az FMK és Intézményei és az együttműködő partner oktatási-nevelési intézmények 

közötti együttműködést. A workshopokról 3 db szakmai összefoglaló készül.  

 

Tevékenység ütemezése 

A tevékenység kezdőnapja: szerződéskötés napja. 

A teljesítés végső határideje: 2020.10.30. 

 

Az egyes eredménytermékek teljesítésének a határideje az alábbi: 

 

1. részteljesítés:  

• Határidő: 2019.08.31. 

1. elkészül az „Alkoss velünk!” Foglalkozássorozat részletes tematikája 

 

Beszámoló a hozzá kapcsolódó részfeladatok teljesüléséről: 

• a pedagógiai és nevelési programok elemzése 

• az együttműködő oktatási-nevelési intézmények igényeinek felmérése 

• a program egyeztetése az együttműködő intézményekkel 

 

2. lebonyolításra kerül 1 workshop és 1 db szakmai összefoglaló készül róla, amely témája a 

projektről, a tematikáról és ütemezésről való tájékoztatás 

Szakmai összefoglaló mellékletét képezi: 

• meghívó mintapéldányának elkészítése 



 
  

• jelenléti ív mintapéldányának elkészítése 

 

2. részteljesítés:  

• Határidő: 2020.01.31. 

• elkészül az „Alkoss velünk!” Műhelyfoglalkozás részletes tematikája  

• elkészül az „Alkoss velünk!” Témanapok részletes tematikája  

 

Beszámoló a hozzá kapcsolódó részfeladatok teljesüléséről: 

• a pedagógiai és nevelési programok elemzése 

• az együttműködő oktatási-nevelési intézmények igényeinek felmérése 

• a program egyeztetése az együttműködő intézményekkel 

 

3. részteljesítés:  

•     Határidő: 2020.10.30. 

• lebonyolításra kerül 2 workshop és 2 db szakmai összefoglaló készül róluk, amelyek témája: 

o a megvalósítás közben a programok értékelése, szükség esetén módosító javaslatok 

megtétele 

o a projekt értékelése, az együttműködés fenntartásának tervezése, további lehetőségek 

feltérképezése 

 

Szakmai összefoglaló mellékletét képezi: 

• meghívó mintapéldányának elkészítése 

• jelenléti ív mintapéldányának elkészítése 

 

Számlázás rendje:  

A számla kifizetéséhez kötelezően csatolandó dokumentumok: jelenléti ív, meghívó mintapéldánya és 

szakmai beszámoló készítése. 

Az eredménytermékeket Ajánlatkérő a benyújtástól számított 5 munkanapon belül megvizsgálja és 

dönt az elfogadásról vagy a szerződésszerűnek minősíthető teljesítéshez szükséges módosításokról. 

Ajánlattevőnek a módosítási igények kézhezvételétől számított 5 munkanapos teljesítési határidő áll 

rendelkezésére a korrigált anyagok ismételt benyújtására.  

A teljesítést az Ajánlatkérő igazolja.  

 

 

 

 

 



 
  

A teljesítésigazolás birtokában Ajánlattevő kiállíthatja a számlát: 

1. részteljesítés eredménytermékeinek szerződésszerű teljesítését elfogadó teljesítésigazolás 

birtokában Ajánlattevő kiállíthat összesen 1 db részszámlát.  

2. részteljesítés eredménytermékeinek szerződésszerű teljesítését elfogadó teljesítésigazolás 

birtokában Ajánlattevő kiállíthat további 1 db részszámlát. 

3. részteljesítés eredménytermékeinek szerződésszerű teljesítését elfogadó teljesítésigazolás 

birtokában Ajánlattevő kiállíthat összesen 1 db végszámlát. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 


