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MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 

 
a „Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi 

marketing tevékenység igénybe vétele a „Magyarországi nyaralóhajózás 

alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” keretében.” 

 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
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I. A vásárlandó nyaralóhajók paraméterei:   

 új építésű vízi jármű 

 CE tanúsítvány 

 gázbizonylat és gyári nyomáspróba 

 220V-os rendszer érintésvédelmi bizonylat 

 üvegszálas UV álló műanyag testű  

 egytestű 

 a manőverezést segítő motoros orrfordítóval (orrsugár-kormány) szerelt 

 gépi hajtása beépített dízel üzemű motorral 

 minimum 50 LE legfeljebb 100 LE motor teljesítménnyel (8-12 km/h testsebesség) 

 tengelyes kihajtás 

 hidraulikus kormánymű 

 min.12 mm héj- és falvastagság 

 beépített akkumulátortöltő min.25 A/h 

 generátor min.100 A/h 

 merülése legfeljebb 1 m  

 hajóhossz minimum 10 m, legfeljebb 15 m 

 max. 3,3 m magas (a vízvonal felett) 

 max. 4 m széles 

 belső és külső kormányállással (belülről és a fedélzetről is vezethető) 

 belvízi használatra 

 pvc védőcsíkok a hajótesten 

 minimum 2 legfeljebb 12 fő utas részére 

 kényelmes fekhellyel kétágyas kabinokban 

 a belső ülőbútorzat igény esetén ággyá alakítható a nappaliban 

 2 és 3 kabinos hajóban legalább 1,  4 kabinos hajóban legalább 2 fürdőszoba, benne meleg 

vizes mosdó, zuhanyzó, elektromos öblítésű WC, tükör 

 fordulatszámmérő, motor üzemóra számláló, kormánylapát állásszög mutató, üzemanyag-

szintjelző, édesvíz tartály szintjelző, fekáliatartály szintjelző, szürkevíz tartály szintjelző, 

akkumulátor töltöttségi szintjelző (feszültség mérő) 

 hangszigetelt motortér 

 fenékvíz szivattyú 

 elektromos ablaktörlő 

 4 bika 

 hajókürt 

 szekrények 

 led világítás 

 olvasólámpa a kabinokban 

 szúnyogháló, sötétítő a kabin ablakokon 

 fedélzeti zuhany 

 fürdőlétra 

 puffer gömb alakú 3 db 

 puffer henger alakú 14 db 

 fedélzeti asztal és székek 

 kalapács 

 cövek 2 db 

 locsolódcső, vödör, hajókefe, felmosórongy  

 felszerelt konyha (gáztűzhely, nem gázpalackról üzemelő hűtőszekrény, meleg vizes 

mosogató) 

 minimum 50 literes elektromos vízmelegítő készülék (bojler) 

 minimum 400 literes belső édesvíz tartály  

 minimum 250 literes belső üzemanyag tartály  
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 minimum 200 literes belső fekália tartály - fekete víz  

 minimum 200 literes belső szennyvíz (mosogatóvíz és fürdővíz) tartály - szürke víz min.200 

liter 

 220V-os elektromos parti csatlakozás 

 dízelüzemű, a 220 V-os elektromos hálózattól független állófűtés  

 manuális horgonycsörlő 

 CD/MP3/sztereó rádió, USB csatlakozóval 

 220V inverter 

 12V-os csatlakozó 

 TV/DVD 

 fürdőlétra 

 konyhafelszerelés és ágynemű 

 magyar nyelvű felhasználói kézikönyv 

 a magyar belvízi kötelező 5. számú felszerelési jegyzék szerinti felszereléssel 

 javító/karbantartó készlet a flottához 

 a hajók feleljenek meg a Magyar Közlekedési Hatóság előírásainak 

 VHF/RIS/GSM/WiFi/riasztó eszköz bekötési pont gyári kialakítása (eszköz nélkül) 

 

Felhasználási körülmények: 

 belvízi használat 

 édesvízi használat 

 állóvíz, csatorna és élővizes folyami használat 

 404 fkm útvonal (Tisza 285 fkm, Bodrog-folyó 52 fkm, Keleti-főcsatorna 67 fkm) 

 a folyó sodrása 2-6 km/h között 

 kavicsos, homokos meder 

 iszapos, helyenként meredek partfal 

 úszó rönkfák 

 a víz esetenként jelentős mennyiségű lebegtetett ásványi eredetű hordalékkal telített 

 esetenként változó méretű uszadék, úszó rönkfák, műanyaghulladék PET palack, nejlon 

zacskó 

 

Amennyiben a közbeszerzés dokumentumok bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú 

dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást 

tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki 

ajánlást határoz meg, úgy összhangban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46.§ (3) bekezdésével, 

ezekben az esetekben a hivatkozások csak a tárgy jellegének, minimális műszaki jellemzőinek és 

követelményeinek egyértelmű meghatározása érdekében történtek.  

Ahol konkrét gyártmány vagy típusmegjelölés szerepel, az csak a tárgy minimális műszaki 

követelménye miatt volt szükséges, ajánlatot azzal egyenértékű vagy jobb tartozékra, eszközre, 

elemre, jellegű dologra lehet tenni. 

 

II. Betanítási szolgáltatások 

 

Ajánlattevő köteles a nyaralóhajók üzemeltetésére, karbantartására az ajánlatkérő által delegált 

személyeket betanítani.  

Az ajánlattevő telephelyén megtartott betanítás esetében az Ajánlatkérő által kiküldött személyzet 

utazás, szállás és étkezés költségét az Ajánlatkérő viseli.  

 

Ajánlattevő belátása szerint jogosult meghatározni, hogy a betanítás maradéktalan elvégzéséhez 

milyen időtartamban szükséges a saját, illetve az Ajánlatkérő telephelyén képzést megtartania, 

Ajánlatkérő kötelező előírást nem tesz az alkalmak számára és időtartamára vonatkozóan, azzal a 

kikötéssel, hogy legalább egy alkalmat az ajánlattevő és legalább egy alkalmat az Ajánlatkérő 

telephelyén kell megtartani.      
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III. Nemzetközi marketing szolgáltatások 

 

Ajánlattevő köteles a hajókat a saját értékesítési rendszerén (többnyelvű honlap, on-line foglalási 

rendszer, nemzetközi ügynökhálózat, többnyelvű prospektus) keresztül a magyarországi útvonalakra 

bérbeadásra kínálni a szerződés hatálybalépésétől számított 3 évig.  

 


