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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEV ŐK RÉSZÉRE 
 

Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról 
szóló tájékoztatás. 

 

1. Bevezetés, az eljárás általános feltételei 

Ajánlatkérő képviseletében eljáró személynek jelen közbeszerzési dokumentum 

(továbbiakban: „dokumentáció”) kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető 

legteljesebb biztosításával lehetővé tegye az ajánlattevők részére a sikeres ajánlat elkészítését. 

Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció – megfelelően csoportosítva, akár ismételve 

is – tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, amelyek elősegíthetik a sikeres ajánlat 

elkészítését. 

 

Jelen közbeszerzési dokumentum az Ajánlatkérő által elfogadott és az Európai Unió Hivatalos 

Lapjába megjelent ajánlati felhívás alapján készült. 

 

A fenti ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései 

az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan. 

Az ajánlati felhívás és a dokumentáció esetleges ellentmondása esetén az ajánlati felhívás 

rendelkezései az irányadóak. 

 

Az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával teljes egészében elfogadják a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési 

eljáráshoz elkészített ajánlati felhívás és dokumentáció összes feltételét az ajánlattétel 

kizárólagos alapjául. 

 

Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő, vagy 

az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a teljes körűen 

kitöltött, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt regisztrációs 

adatlap (10. sz. melléklet szerint) visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi 

határidő lejártáig, az alábbi címek valamelyikére: 

• fax útján a (+36) 1 457-8041 telefax számra, Mirkó Anita nevére címezve, 

vagy 
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• elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésben1 foglaltakra – az 

anita.mirko@chsh.hu e-mail címre. 

 

A dokumentáció másra át nem ruházható.  

 

Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike – vagy az ajánlatban 

megnevezett alvállalkozója – letölti a dokumentációt és ezt az előírt módon visszaigazolja 

az ajánlatkérő képviseletében eljáró részére. 

 

2. Ajánlatkér ő 

HungaroControl Zrt. 

1185 Budapest, Igló utca 33-5. 

Tákos József 

jozsef.takos@hungarocontrol.hu  

Telefon: +36 12934513 

Fax: +36 12934036 

 

3. Ajánlatkér ő nevében eljáró szervezet 

Szterényi Ügyvédi Iroda 

1011 Budapest, Fő u. 14-18. „A” lépcsőház, VII. emelet 

dr. Szterényi Sándor (FAKSZ lajstromszám: 00159) 

Mirkó Anita (FAKSZ lajstromszám: 00945) 

Tel: +36 1 457-8040     

Fax: +36 1 457-8041 

e-mail cím: anita.mirko@chsh.hu  

 

4. Ajánlattevő 

Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 

 

A Kbt. 36. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - 

részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - 

                                                 
1 Elektronikus úton (e-mail) csak legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, vagy a törvény 
felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba 
foglalt formában nyújtható be nyilatkozat (Kbt. 41. § (4) bekezdés) 
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a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) 

bekezdés]. 

 

5. Alvállalkozó 

Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 

szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 

alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

 

A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 

alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 

ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 

nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 

benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt (Kbt. 138. § (3) bekezdés szerint). 

 

6. Gazdasági szereplő 

Bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személy joga szerint jogképes 

szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési 

beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 

 

7. Közös ajánlattétel 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a közös ajánlattevők 

kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni 

jogosult képviselőt megjelölni. 

 

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 

tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás [Kbt. 71. §], a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és 

indokolás [Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, 

tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.  

Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a közös ajánlattevőknek a 

biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik 

közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az 

ajánlatkérőt illeti meg. 

 

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

 

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta 

után változás nem következhet be. 

 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását 

mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. 

 

Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni 

együttműködési megállapodásukat (5. sz. melléklet szerint) amely legalább a következőket 

tartalmazza: 

• a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek, 

• a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő – a Kbt. 35. § (2) bekezdés alapján 

– megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, 

beosztása, telefon és telefax száma, címe, 

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a 

következőkben ismertetett bírósági ítéletekre és döntőbizottsági joggyakorlatra hívta fel a 

közbeszerzési eljárásokban részt vevők figyelmét:  

A Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.27.267/2009/11. ítélete szerint a konzorciumoknak jogképességük, 

önálló jogalanyiságuk nincs, saját nevük alatt jogok szerzésére és kötelezettségek vállalására 

nem jogosultak. A konzorciumot polgári jogi szerződés hozza létre, a konzorciumi szerződés 

a szerződő felek között kötelmi jogviszonyt keletkeztet. A konzorciumi szerződéssel nem jön 

létre a szerződő felektől elkülönült jogi személy. Sem a Kbt., sem más jogszabály a 
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konzorciumot jogalanyisággal, jogképességgel nem ruházza fel, ezért harmadik személyek 

felé szerződéses nyilatkozatot a tagok személyesen vagy képviselő útján tehetnek. 

 

8. Közbeszerzési dokumentum 

Minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya, illetve a 

közbeszerzési beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve 

amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, 

műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági 

szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan 

költségvetés. 

 

9. Ajánlattevő feladata 

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező feladatot a közbeszerzési dokumentumok, 

valamint az annak részét képező szerződéstervezet rendelkezései szerint, a vonatkozó 

jogszabályok és egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani. 

 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a közbeszerzési 

dokumentumok, a Kbt. előírásai és egyéb jogszabályi rendelkezések együttes 

figyelembevételével kell elkészíteniük. 

 

10. Kiegészítő tájékoztatás 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a Kbt. 

56. §-ában foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel érdekében a közbeszerzési 

dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást 

kérhet az ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezettől. 

 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, 

de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal megadja. 

 

A kiegészítő tájékoztatás kérést: 

o fax útján a (+36) 1 457-8041 telefax számra Mirkó Anita nevére címezve és elektronikus 

úton (e-mail) szerkeszthető formában (pl. Microsoft Office Word formátumban)  az 

anita.mirko@chsh.hu e-mail címre; 

vagy 
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o elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésben foglaltakra – az 

anita.mirko@chsh.hu e-mail címre 

szíveskedjenek  megküldeni, a levél tárgyában feltüntetve a következő szöveget: „Kiegészítő 

tájékoztatás kérés”. 

 

Ajánlatkérő az ajánlattevőktől kiegészítő tájékoztatás körében érkező kérdéseket és a 

kérdésekre adott válaszokat az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott címen / 

elérhetőségen teszi közzé. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az előzőek szerint írásban feltett kérdés(ek)re adott 

válasz(oka)t tartalmazó tájékoztatás a közbeszerzési dokumentumok szerves részét képezi, a 

tájékoztatásban rögzítettek ajánlatba történő beépítése valamennyi ajánlattevő számára 

kötelező. Az ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozatban feltüntetni, hogy ajánlata 

elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette (3. számú mellékletbe 

foglalva). 

 

Az Ajánlatkérőt nem kötik a hivatalos kiegészítő tájékoztatásokon túl, akár szóban, akár 

írásban közölt olyan magyarázatok és felvilágosítások, amelyeket alkalmazottai, vagy 

képviselői illetéktelenül tettek meg az eljárás folyamán. 

 

11. Részajánlat, többváltozatú ajánlat 

Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges. 

Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja. 

 

12. Ajánlati kötöttség, ajánlati biztosíték 

A Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott feltételekhez (ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig 

az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati 

kötöttség időtartamát az ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában határozta meg, 

amelynek időtartama 30 nap (1 hónap) az ajánlattételi határidő lejártától számítva. 

 

 Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. 
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13. Teljesség és pontosság  

Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze a közbeszerzési dokumentumok teljes letöltését. 

Az ajánlatkérő semmilyen kifogást nem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő 

elmulasztotta az iratok valamely részének letöltését. 

 

14. Üzleti titok 

A gazdasági szereplő az ajánlatában, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban 

elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] 

tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  

 

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 

nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan 

sérelmet okozna.  

A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles 

csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 

nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A 

gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 

kerül megfogalmazásra. 

 

A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 

ca)  korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- 

vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó 

információkat és adatokat, 

cb)  gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 

vonatkozó információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 

értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
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e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve 

a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § 

(1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a 

Kbt. 44. § (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

 

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 

valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: 

adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján 

értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem 

tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra 

hozatalát megtilthatja. 

 

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során 

a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás 

keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum 

benyújtására. 

 

15. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében 

foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során 

következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). 

 

Igazolási mód: 

• Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró 

okok hiányát. 

• Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok 

nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A 

nyilatkozatnak tartalmaznia kell - ha e törvény végrehajtási rendelete azt nem határozza 

meg - annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás 

kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis 
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alkalmazásához adott esetben szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló 

nyilatkozatot.  

• Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.  

• A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] 

gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § 

rendelkezései szerint kell igazolnia. 

• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az 

ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 

annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia 

kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e 

vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó). 

• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 1-16. §-okra. 

• A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított 

igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban 

foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat 

valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

 

Fentiekre tekintettel a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban (jelen 

eljárás) az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő írásbeli, egységes európai 

közbeszerzési dokumentumba2 foglalt nyilatkozatokat; továbbá az alábbi igazolásokat / 

nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen ellenőrizni a kizáró okok hiányát 

[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8; 10; 12-16. §]. 

 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontja alapján: az alábbi bűncselekmények valamelyikét 

elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben 

megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: 

aa. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi 

IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 

                                                 
2 Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok 
hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen 
adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben. 
A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti 
igazolások kiállítására mely szerv jogosult. 
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továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény 

bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab. az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás 

vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi 

kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében 

meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés 

vagy hanyag kezelés; 

ac. az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 

érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad. az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 

kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae. az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 

terrorizmus finanszírozása; 

af. az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 

szerinti kényszermunka; 

ag. az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 

közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 

ah. a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 

hasonló bűncselekmény; 

 

1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő: 

aa)-af) alpontok: Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 

nyilatkozat tételével történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra 

vonatkozó nyilatkozatot a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszában kell 

feltüntetni. 

ag) alpont: Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat 

tételével történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó 

nyilatkozatot a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni. 

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő: 

aa)-af) alpontok: Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 

nyilatkozat tételével történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra 

vonatkozó nyilatkozatot a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszában kell 

feltüntetni. 
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ag) alpont: Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat 

tételével történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó 

nyilatkozatot a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni. 

ah) alpont: Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az ah) alpontban 

említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozat szükséges. 

 

A megtett nyilatkozatok a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyekre is 

vonatkoznak. 

 

2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében kizárólag természetes személy 

gazdasági szereplő köteles igazolni; igazolási mód: közjegyző vagy gazdasági, illetve 

szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa 

illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okirat, amely 

igazolja az említett követelmények teljesítését. 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, 

vagy azok nem terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az 

ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 

nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, 

hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot. 

 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja alapján: egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési 

vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha 

tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat benyújtásának időpontjáig 

megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 
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1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 

történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 

a formanyomtatvány III. részének „B” szakaszában kell feltüntetni, azzal, hogy csak 

az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék 

tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni. 

 

2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja3: 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti 

köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági 

szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy 

az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti 

adóigazolást szükséges csatolni. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát 

magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói 

adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az ajánlattevő az adatbázisban nem 

szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás 

részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást is be kell nyújtani; 

amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles 

tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását. 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, 

vagy azok nem terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az 

                                                 
3 A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásának [8. § b) pont] azt 
kell tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e a gazdasági szereplőnek a hatóság által 
nyilvántartott köztartozása, illetve ha van, milyen időpontban járt le a gazdasági szereplő arra vonatkozó fizetési 
kötelezettsége és annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen időtartamú halasztást kapott. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági igazolást - ha az igazolás egyébként bizonyítja azt, hogy a gazdasági 
szereplőnek nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása - az ajánlatkérő köteles elfogadni akkor is, ha nem 
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki, vagy más közbeszerzési vagy egyéb eljárásában 
való felhasználás céljából állították ki, vagy ha a kiállító hatóság egy évnél rövidebb érvényességi időt írt az 
igazolásra és az már lejárt. 
(3) Ha jogszabály a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel 
kapcsolatos igazolást csak azokban az eljárásokban kell csatolni, amelyekben az ajánlattételi határidő a 
köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követő egy évnél későbbi időpontra esik. 
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ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 

nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, 

hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot. 

 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja alapján: végelszámolás alatt áll, vonatkozásában 

csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított 

felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga 

szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 

helyzetben van; 

 

1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 

történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 

a formanyomtatvány III. részének „C” szakaszában kell feltüntetni. 

 

2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a 

továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető 

cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása. 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, 

vagy azok nem terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az 

ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 

nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, 

hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot. 

 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pontja alapján: tevékenységét felfüggesztette vagy akinek 

tevékenységét felfüggesztették; 
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1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 

történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 

a formanyomtatvány III. részének „C” szakaszában kell feltüntetni. 

 

2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a 

továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető 

cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

d) pontja tekintetében, ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem 

minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a 

cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtása szükséges. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása. 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, 

vagy azok nem terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az 

ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 

nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, 

hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot. 

 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pontja alapján: gazdasági, illetve szakmai tevékenységével 

kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági 

ítéletben megállapítást nyert; 
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1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 

történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 

a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni. 

 

2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében - amelyet kizárólag természetes 

személy gazdasági szereplő köteles igazolni - közjegyző vagy gazdasági, illetve 

szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa 

illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okirat, amely 

igazolja az említett követelmények teljesítését. 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, 

vagy azok nem terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az 

ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 

nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, 

hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot. 

 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pontja alapján: tevékenységét a jogi személlyel szemben 

alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés 

b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja 

alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő 

tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

 

1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 

történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 

a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni. 
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2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető 

cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi; továbbá ha a nem természetes 

személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve 

szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtása szükséges. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa 

illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okirat, amely 

igazolja az említett követelmények teljesítését. 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, 

vagy azok nem terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az 

ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 

nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, 

hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot. 

 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja alapján: közbeszerzési eljárásokban való 

részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra 

került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a 

Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per 

esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

 

1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 

történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 

a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni. 

 

2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 



 
 

 
 20

A kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a 

céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok 

alapján az ajánlatkérő ellenőrzi. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása, továbbá a 

Közbeszerzési Döntőbizottság által alkalmazott eltiltásra vonatkozóan a kizáró ok 

hiányát az ajánlatkérő a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi. 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, 

vagy azok nem terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az 

ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 

nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, 

hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot. 

 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján: korábbi közbeszerzési vagy koncessziós 

beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az 

eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett 

közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás 

tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis 

adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé 

vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén 

a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta 

ki; 

 

1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 

történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 

a formanyomtatvány III. részének „C” szakaszában kell feltüntetni. 

 

2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 
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Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

Külön igazolás nem szükséges, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő 

elfogadja az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba 

foglalt nyilatkozatot, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a bíróság döntésére 

vonatkozóan a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az 

ajánlatkérő ellenőrzi. 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő elfogadja az eljárásban benyújtott 

egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, a Közbeszerzési 

Döntőbizottság vagy a bíróság döntésére vonatkozóan a kizáró ok hiányát a Hatóság 

honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi. 

 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján: az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a 

továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a 

közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud 

eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti 

kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis 

nyilatkozat), amennyiben 

 

ia. a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, 

az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy 

az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib. a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis 

nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett 

egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a 

valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem 

felel meg; 

 

1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 

történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 

a formanyomtatvány III. részének „C” szakaszában kell feltüntetni. 
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2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

Nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 

ellenőrzi az eljárás során. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

Nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 

ellenőrzi az eljárás során. 

 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja alapján: esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, 

hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő 

döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely 

jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi 

közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás 

tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától 

számított három évig; 

 

1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 

történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 

a formanyomtatvány III. részének „C” szakaszában kell feltüntetni. 

 

2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

Az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás 

során; továbbá korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő 

elfogadja az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba 

foglalt nyilatkozatot. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

Az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás 

során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő elfogadja az 
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eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt 

nyilatkozatot. 

 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja alapján: tekintetében a következő feltételek 

valamelyike megvalósul: 

ka. nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi 

Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 

198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem 

olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős 

adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak 

kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb. olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 

szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

kc. a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 

résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel 

fennáll; 

 

1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 

történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 

a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni. 

 

2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

ka) alpont: Nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs 

szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az 

ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági 

szereplőről van szó. 
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kb) alpont: Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, 

melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén 

jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és 

a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) 

vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 

állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a 

gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy 

rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 

szükséges csatolni4. 

kc) alpont: Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha 

van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), 

továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 

alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fen. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

ka) alpont: az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást. 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, 

vagy azok nem terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az 

ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 

nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, 

hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot. 

kb) alpont: az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet 

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; 

ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló 

törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot 

szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 

                                                 
4 A hatályos 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. § ib) pontja szerint. 
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3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 

vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 

kc) alpont: az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha 

van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), 

továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) 

alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 

 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja alapján: harmadik országbeli állampolgár 

Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a 

munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem 

régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló 

közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban megállapított és a központi 

költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a 

harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti 

közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

 

1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 

történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 

a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni. 

 

2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi 

ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett 

nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és 

Menekültügyi Hivatal honlapján közzétett adatokból.                                    

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 
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A kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi 

ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett 

nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból. 

 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja alapján: esetében a 25. § szerinti 

összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes 

bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más 

módon orvosolni; 

 

1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 

történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 

a formanyomtatvány III. részének „C” szakaszában kell feltüntetni. 

 

2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során. 

 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja alapján: a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. 

cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható 

versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására 

irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható 

határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az 

ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy 

bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot 

szabott ki; 
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1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 

történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 

a formanyomtatvány III. részének „C” szakaszában kell feltüntetni, azzal, hogy ha 

a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását 

megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a 

formanyomtatványban feltünteti. 

 

2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) döntései, illetve az ezt 

felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében a jogsértés megtörténtét az ajánlatkérő a 

GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi; az 

ajánlatkérő ezen felül nem kér külön igazolást, a GVH honlapján található 

adatbázisokban nem szereplő esetleges jogsértés hiányának igazolásaként az 

ajánlatkérő elfogadja az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 

dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő elfogadja az eljárásban benyújtott 

egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; továbbá 

Magyarországon elkövetett korábbi jogsértés tekintetében az ajánlatkérő az n) pontban 

található kizáró ok hiányát a GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó 

adatbázisokból ellenőrzi. 

 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja alapján: esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, 

hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 

101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, 

tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően 

a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe 

ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság 

mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § 

(2) bekezdése szerinti végzésében megállapította; 
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1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 

történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 

a formanyomtatvány III. részének „C” szakaszában kell feltüntetni, azzal, hogy ha 

a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását 

megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a 

formanyomtatványban feltünteti. 

 

2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

Az ajánlatkérő elfogadja igazolásként az eljárásban benyújtott egységes európai 

közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő elfogadja az eljárásban benyújtott 

egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 

 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja alapján: a közbeszerzési vagy koncessziós 

beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a 

szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, 

jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló 

közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította. 

 

1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 

történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 

a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni. 

 

2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 
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Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő elfogadja az eljárásban benyújtott 

egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő elfogadja az eljárásban benyújtott 

egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 

 

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja alapján: súlyosan megsértette a közbeszerzési 

eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére 

e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé 

vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per 

esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította. 

 
1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 
történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 
a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni. 

 
2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

Nem szükséges igazolás benyújtása, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a 
Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi. 

 
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

Nem szükséges igazolás benyújtása, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a 
Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi. 

 

- A Kbt. 62. § (2) bekezdés a) pontja alapján: vezető tisztségviselője vagy 

felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli 

tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, 

illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel 

rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a 

büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 
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1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 

történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 

a formanyomtatvány III. részének „A” és „D” szakaszában kell feltüntetni, 

figyelemmel arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontok továbbá a 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont és a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) 

alpont kapcsán megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyekre 

is vonatkozik. 

 

2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, 

illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa 

illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okirat, amely 

igazolja az említett követelmények teljesítését. 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, 

vagy azok nem terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az 

ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 

nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, 

hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot. 

 

- A Kbt. 62. § (2) bekezdés b) pontja alapján: az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott 

bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli 

mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a 

bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy 

felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli 
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tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, 

illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 

 

1. A kizáró ok hiányának ajánlatban történő előzetes igazolása: 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tételével 

történik a kizáró ok előzetes igazolása, az érintett kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot 

a formanyomtatvány III. részének „A” és „D” szakaszában kell feltüntetni, 

figyelemmel arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontok továbbá a 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont és a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) 

alpont kapcsán megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyekre 

is vonatkozik. 

 

2. A kizáró ok Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra történő 

igazolási módja: 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében 

A Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, 

illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: 

A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy letelepedése szerinti országa 

illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott okirat, amely 

igazolja az említett követelmények teljesítését. 

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ilyen kivonatot vagy igazolást, 

vagy azok nem terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az 

ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen 

nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, 

hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített 

nyilatkozatot. 

 

Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése a), c)-e), g)-p) pontjai, a Kbt. 62. 

§ (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, 

amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a 

továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén 

a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatával igazolni tudja, köteles 
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mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni a 

formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti 

- vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős 

határozatát is csatolni kell. 

 

 
16. Alkalmasság igazolása 

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), az ajánlati felhívás III.1.1) – III.1.2) – III.1.3) 

pontjában meghatározottak szerint kell igazolniuk alkalmasságukat, az alábbi előírásokra is 

figyelemmel: 

 

Alkalmasság előzetes igazolása, egységes európai közbeszerzési dokumentum (I. sz. melléklet 

– EEKD) 

 Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetesen az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik. 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt 

nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági 

követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozat 

- ha e törvény végrehajtási rendelete azt nem határozza meg - tartalmazza annak megjelölését, 

hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, 

valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához adott esetben szükséges 

adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. 

 

Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes 

igazolási módként elfogadja az ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők egységes európai 

közbeszerzési dokumentum IV. rész α (alfa) pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, 

hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek. (321/2015. (X.30.) 

Kormányrendelet 2. § (5) bekezdése).  

 

Ennek megfelelően az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban 

feltüntetni, azaz a formanyomtatvány IV. rész A)-D) címek alatti táblázatokat nem kell 

kitölteni. 
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Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja 

az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. 

 

Az ajánlati felhívásban ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások 

benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén 

szükséges! 

 

Más szervezet vagy személy kapacitásaira való támaszkodás 

A Kbt. 65. § (7)-(10) bekezdése is alkalmazandó az alkalmassági minimum 

követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági 

követelmény(ek)nek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására 

támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.  

 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás 

vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, 

amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is 

támaszkodik.  

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében, amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott 

alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében az ajánlattevő más szervezet 

kapacitásaira is támaszkodik, úgy – a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével – 

csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses 

vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, 

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalást tartalmazó 

okiratában - amennyiben az előszerződés - a Ptk. 6:73. § (1) bekezdése alapján az alábbi 

tartalmi elemeknek kell szerepelniük: 

a. a felek arra vonatkozó megállapodása, hogy későbbi időpontban egymással 

szerződést kötnek, és 

b. a megkötendő szerződés lényeges feltételei. 
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Ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalást tartalmazó 

okirata szerződés, úgy a Ptk. 6:63. § (2) bekezdése az irányadó, miszerint:  

„A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek 

minősített kérdésekben való megállapodása szükséges. A lényegesnek minősített 

kérdésben való megállapodás akkor feltétele a szerződés létrejöttének, ha a fél 

egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy az adott kérdésben való megállapodás 

hiányában a szerződést nem kívánja megkötni.” 

 

Nem vitatottan a lényeges kérdések közé tartozik a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás 

meghatározása. E tekintetben a korábbi bírói gyakorlat a Ptk. is irányadó.  

 

A fenti jogszabályhelyek együttes értelmezése alapján a kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet kötelezettségvállalást tartalmazó okiratában (szerződés vagy 

előszerződés) szerepelnie kell a szolgáltatás ellenértékének, mint a polgári jogi 

szerződés lényeges tartalmi elemének. Azonban az ellenszolgáltatás tekintetében nem 

szükséges az összegszerű meghatározás, elegendő, ha utalás van az okiratban arra 

vonatkozóan, hogy felek a szerződéses díjban megállapodtak, avagy a jövőben 

megállapodnak, esetleg felek a díjat külön megállapodásban rögzítik, vagy az 

összegszerűen is rögzített díjat (ellenszolgáltatást) az (elő)szerződésben kitakarják, 

vagy olvashatatlanná teszik.  

 

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe 

más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre 

vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés 

kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak 

ezt kell alátámasztania. 

 

A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, 

képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai 

tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a 

gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet  

olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, 

amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - 
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biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat 

érvényesülését a teljesítésben.  

 

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági 

és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 

kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.  

 

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy 

kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek 

mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt is szükséges benyújtani, amely 

minden egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat. 

Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az 

alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő 

igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. 

 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt 

be. 

 

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül 

hozzáfér az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen 

adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben (meg 

kell adni az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát, stb.). 

 

A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban – adott esetben - fel kell tüntetniük azt is, 

hogy a IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult. 

 

17. Ajánlathoz csatolandó további dokumentumok / többletinformációk az 

ajánlattevők számára az ajánlati felhívás VI.3) pontja és egyéb elvárásai 

tekintetében 

 
� Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell: 

• ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. 
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§ (2) bekezdése], eredeti vagy hiteles másolatban, megfelelő képviseleti 

jogosultsággal rendelkező személy által aláírva (3. sz. melléklet), 

• ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló törvény szerint mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e 

[Kbt. 66. § (4) bekezdése], megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy 

által aláírva (3. sz. mellékletbe foglalva), 

• felolvasólapot, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti 

információkat: ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azokat a főbb, 

számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek 

[Kbt. 66. § (5) bekezdése], megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy 

által aláírva (2. sz. melléklet), 

•  Ajánlattevő nyilatkozatát, melyben megjelöli: 

a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b. az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bekezdése], megfelelő képviseleti 

jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. Nemleges nyilatkozat is 

csatolandó (4. sz. melléklet). 

A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 

alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 

előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 

vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett 

alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya 

alatt. 

• Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő) [Kbt. 67. § (1) 

bekezdése], szükség esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) [Kbt. 

67. § (3) bekezdése] által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot, 

megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva (I. sz. melléklet). 
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Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt 

nyújt be. 

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy 

személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy 

személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat benyújtása 

is kötelező. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy 

személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, 

amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. 

• A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult 

személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 

címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat 

aláírták. 

Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében, amennyiben a gazdasági szereplő 

országának joga szerint nem ismeri az aláírási címpéldányt, vagy nem létezik aláírási 

címpéldány, vagy nem cégformában működő gazdasági szervezet esetében az 

ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű 

másolati példányát. 

• Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös 

ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más 

személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 

• Ajánlattevő nyilatkozatát, az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatának papír 

alapú (eredeti) ajánlatával történő egyezőségéről, megfelelő képviseleti jogosultsággal 

rendelkező személy által aláírva (3. sz. mellékletbe foglalva), 

• Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az ajánlata elkészítése során a kiegészítő 

tájékoztatás(oka)t figyelembe vette (3. sz. mellékletbe foglalva), 

� Ajánlat benyújtásának formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumokban 

foglaltak az irányadóak. Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint adott esetben a kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott 
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információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot 

egy (1) eredeti papír alapú példányban és egy (1) elektronikus másolati példányban kell 

benyújtani.  

Az elektronikus (CD/DVD, pendrive) másolati példányok tartalmazzák: 

− a jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható, a papír alapú példánnyal mindenben 

megegyező ajánlatot .pdf formátumban; 

− valamint az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szerkeszthető (pl. Word) 

formátumban (annak érdekében, hogy ajánlatkérő, az ajánlattevők által megadott 

adatbázisok elérhetőségét (internetcím) tudja ellenőrizni).  

 

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az eredeti, valamint az elektronikus 

adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú 

példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.  

 

� A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz 

– ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a dokumentumok egyszerű másolatban is 

benyújthatók, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását 

[olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául 

szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló 

nyilatkozat)], továbbá a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat. 

 

� Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § figyelembevételével végzi. 

 

� Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind 

önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. 

 
� Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 

 

Fentieknek való megfelelés teljesítésére, amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat 

kerül csatolásra az ajánlathoz, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős 

magyar nyelvű fordítása is benyújtandó, közvetlenül az idegen nyelvű dokumentum 

mögött csatolva.  
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Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő olyan fordítást ért, amely tekintetében az ajánlattevő 

képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti 

szövegnek (3. számú melléklet). 

 

A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással – ajánlatkérői 

hiánypótlást követően – el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az 

ajánlatok értékelése során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az 

ajánlattevő felelős. 

 

Ha az I. és II. mellékletben szereplő, Ajánlatkérő által kiadott kérdőívek illetve az 

ajánlattevő által benyújtott biztosítási feltételek esetén az idegen nyelvű dokumentum/irat 

és a magyar nyelvű fordítása között értelmezésbeli probléma illetve kétség merül fel akkor 

az eredeti, idegen nyelvű dokumentum/irat előírásait kell figyelembe venni, az idegen 

nyelvű dokumentum előírásai az irányadóak. 

 

� Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítéséhez magyar nyelvtudás 

szükséges, illetve ennek hiányában a szerződés teljesítésének ideje alatt az ajánlattevő 

kötelezettsége szaktolmács folyamatos biztosítása, amelynek költsége az ajánlattevőt 

terheli 

 

� Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot USA dollárban (USD) kell megadni, az 

ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem USA dollárban (USD) rendelkezésre 

álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által közzétett 

devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem 

jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti 

ország központi bankja által érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.  

 

A Kbt. 69. § (4) szerinti felszólítás esetén, a P1) alkalmassági feltétel esetében (árbevétel) 

az adatot forintban (HUF) kell megadni az ajánlat összehasonlíthatósága érdekében. A 

nem forintban rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a nyilatkozat elkészítése során a 

különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján 

érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 

Az ajánlati felhívás III.2.2) pont P1) alpontjában előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági 
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követelmény (árbevétel) tekintetében az adott üzleti év utolsó napján érvényes 

devizaárfolyam az irányadó.  

 

� Az ajánlati felhívásban meghatározott határidők tekintetében a helyi idő (közép-európai 

idő) az irányadó. 

 

� Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az 

ajánlattevőnek kell viselnie, függetlenül az eljárás eredményére. 

 
� Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) cégszerűen 

nyilatkozni szükséges arról, hogy Magyarország területén biztosítási tevékenység 

végzésére a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 41. § (1), (2), 

illetve (3); (4) bek. szerint jogosult, és ezáltal a légiközlekedési kötelező 

felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. ren. 1. § (3) bekezdésében 

meghatározott feltételnek megfelel. 

 

� Az ajánlatban szakmai ajánlat csatolása szükséges, mely keretében az ajánlattevő(k)nek 

legalább csatolnia kell a: 

- a biztosítási ajánlatot, melynek tartalmaznia kell a Bit.-ben az ügyfelek tájékoztatására 

kötelezően előírt tartalmi elemeket; 

- alapbiztosításként a Légiforgalmi Irányítási Felelősségbiztosítást (ˇAir Traffic Control 

Liability Policy”), amely tartalmazza a légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítás 

általános feltételrendszerét; 

- az alapfedezet kiterjesztésére vonatkozó, azonosító számmal (AVN) ellátott 

záradékokat, minimum az alábbiakat (ettől bővebb fedezetet nyújtó, illetve újabb 

kiadású elfogadható): 

a) háború, repülőgép eltérítése és egyéb veszélyek kizárásáról szóló záradékot 

(AVN48B) visszaíró záradék 

b) személyes sérelem kiterjesztésére vonatkozó: AVN60A 

c) amennyiben dátumfelismerés kizárásra kerülne, akkor dátumfelismerési visszaíró 

záradék: AVN2002A 

- az alapfedezet szűkítésére, bizonyos kockázatok kizárására vonatkozó, azonosító 

számmal ellátott záradékokat, 

- szerződéses feltételeket. 
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� Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az 

ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, 

az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat 

egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási 

cégiratokat. 

 

� Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az 

ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi, valamint 

műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők 

hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg. 

 

� Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás 

lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.  

 
� Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 

� Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes 

visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 

tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról 

szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

 

� Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet 

a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére. 

 

18. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei 

� Az ajánlat benyújtása kapcsán: 

• Ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell 

bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a 

bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen, másik része pedig 

az ajánlat lapján. 

• Ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 

nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 
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Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 

oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 

egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.  

• Ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak (1. számú melléklet). 

• Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban 

tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és 

benyújtania egy (1) eredeti példányban és egy (1) – a papír alapú példánnyal 

mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban (CD/DVD, pendrive), 

amely tartalmazza a papír alapon benyújtott ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de 

nem módosítható .pdf fájlformátumban, valamint az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot szerkeszthető (pl. Word) formátumban. 

• Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 

adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 

személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  

• Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást 

hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

• Amennyiben az ajánlat példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni 

kell a kötetek számát. 

• Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani, a csomagolásnak biztosítani 

kell a következőket: 

− az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak (papír alapú ajánlat + 

elektronikus adathordozó) 

− egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit 

ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 

− a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban 

felsorolt adatok, 

• az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:  

AJÁNLAT – „ 2018. április 01. – 2019. március 31. időszakra szóló, a 

HungaroControl Zrt. magyar légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó 

légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási szerződés” 

Továbbá:  
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Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt! 

Amennyiben az eredeti, valamint az elektronikus adathordozón beadott ajánlat 

között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerül 

értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 

• Az ajánlat ne tartalmazzon semmilyen olyan anyagot, amelyet az ajánlatkérő nem 

kért be (pl. prospektus, reklámanyag, stb.). Amennyiben az ajánlattevő ilyen jellegű 

anyagokat is be kíván nyújtani, úgy ezeket – ha benyújtását feltétlenül szükségesnek 

tartja – lehetőleg az ajánlattól elkülönítve csatolja. 

 

� A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra csatolandó nyilatkozatok 

/ igazolások (továbbiakban együttesen „iratok”) benyújtása kapcsán: 

• Az iratok eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 

matricával az első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy 

az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg 

az aláírás legalább egy része a matricán legyen, másik része pedig az iratok 

hátlapján. 

• Az iratok oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő 

a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres 

oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet 

számozni. Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál 

a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok 

helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet 

hivatkozni.  

• Az iratoknak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 

iratokban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak (11. számú 

melléklet). 

• Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban 

tudomására jutott információk figyelembevételével kell az iratokat elkészítenie és 

benyújtania egy (1) eredeti példányban és egy (1) – a papír alapú példánnyal 

mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban (CD/DVD, pendrive), 

amely tartalmazza a papír alapon benyújtott iratokat jelszó nélkül olvasható, de nem 

módosítható .pdf fájlformátumban. 

• Az iratokban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
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adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 

személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  

• Az iratok minden olyan oldalát, amelyen – a beadása előtt – módosítást hajtottak 

végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

• Amennyiben az iratok példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni 

kell a kötetek számát. 

• Az iratokat becsomagolt állapotban kell benyújtani, a csomagolásnak biztosítani 

kell a következőket: 

− az iratok egyes példányai együtt maradjanak (papír alapú irat + elektronikus 

adathordozó) 

− egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit 

ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 

− a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban 

felsorolt adatok, 

• az iratokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:  

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra csatolandó iratok –  

„2018. április 01. – 2019. március 31. időszakra szóló, a HungaroControl Zrt. 

magyar légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó légiforgalmi irányítási 

felelősségbiztosítási szerződés.” 

Amennyiben az iratok papír alapú példánya és az elektronikus adathordozókon 

beadott példánya között eltérés van, úgy az eredeti, papír alapú példány szerint kerül 

értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 

 

19. Az ajánlatok átvétele / felbontása 

Az ajánlatokat tartalmazó csomagot az ajánlattételi határidőn belül, munkanapokon 8.30 - 

17.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.30 – 09.00 között lehet 

benyújtani a következő címen:  

Szterényi Ügyvédi Iroda 

1011 Budapest, Fő u. 14-18. „A” lépcsőház VII. emelet 

 

A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott ajánlatokat az átvevő érkezteti, az átvétel 

pontos időpontját feljegyzi és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlat akkor minősül az 
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ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha az ajánlatot tartalmazó zárt és sértetlen csomag 

legkésőbb az Ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig a fent 

megjelölt helyen – átvételi elismervénnyel dokumentáltan - az Ajánlatkérő képviselőjének 

birtokában van.  

 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek más helyre történő leadásából, 

elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő késedelemből 

eredő kockázat teljes mértékben az ajánlattevőt terheli. 

 

Az ajánlat postai benyújtásából eredő kockázat is az ajánlattevőt terheli. A postai úton 

eljuttatott ajánlatok csomagolási épségéért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Az ajánlat 

postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A postán feladott ajánlatot az 

ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 

ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A benyújtás teljesítésének a küldemény 

tényleges kézbesítése minősül. 

 

Az ajánlatkérő képviselője gondoskodik arról, hogy az átvétel időpontjától az ajánlatok 

bontásáig az ajánlatkérőn kívül a csomaghoz illetéktelen ne jusson. Az ajánlatok 

csomagolásának sértetlenségéről az átvétel időpontjától kezdve a bontásig az ajánlatkérő 

képviselője gondoskodik.  

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő 

lejártának időpontjában az ajánlati felhívás IV.2.7) pontjában meghatározott időben és helyen 

bontja fel. Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján az ajánlati felhívás 

IV.2.7) pontjában meghatározott szervezet(ek) lehetnek jelen. Az Ajánlattevők a bontásra 

külön meghívót nem kapnak.  

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek tekinti. A határidő után beérkezett ajánlat 

csomagolását ajánlatkérő az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontja fel, 

amelyről külön jegyzőkönyvet vesz fel (Kbt. 68. § (6) bekezdés).  

 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 48. § (1)-(5) bekezdésében foglaltakra, 

amelyek szerint: 
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• Az e törvényben meghatározott határidők tekintetében a napokban, hónapokban vagy 

években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a 

kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot 

adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.  

• A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál 

fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a 

hónap utolsó napján. 

• Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő 

legközelebbi munkanapon jár le. 

• A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását, 

illetve a felhívás közvetlen megküldését követő napon kezdődik. 

• A Kbt. 48. § (1)-(3) bekezdést az ajánlati kötöttség és a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti 

időtartam számítása során is alkalmazni kell. 

 

20. Az ajánlat érvényességének vizsgálata; ajánlattevő kizárása 

Az ajánlatkérő az értékelés során megvizsgálja, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes-e.  

 

Az ajánlat érvénytelen ha (Kbt. 73. § (1) bekezdés):    

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 

c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 

a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) 

pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való 

megfelelést; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 

értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

f) az ajánlattevő  

fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és 

ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 

fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 
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A Kbt. 73. § (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony 

ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [Kbt. 72. §]. 

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel 

meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a 

jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben 

felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési 

Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére 

bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon 

egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően az alábbiak szerint adja 

meg azoknak a szervezeteknek a nevét amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 

73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell 

felelni 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Tel.: +36-1-476-1100 

Fax: +36-1-476-1390 

Honlap: www.antsz.hu 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4 

Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefon: +36 (l) 795-1400 

Fax: +36 (l) 318-2570 

Honlap: www.kormany.hu  

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 

Tel.: +36-1-301-2900 
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Fax: +36-1-301-2903 

Honlap: www.mbfh.hu 

 

NAV   

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5382  

Honlap: www.nav.gov.hu  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

H-1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  

Levelezési cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefax: +36-1-795-0716  

Telefon: 

NGM (József nádor tér 2-4.): +36 1 795-1400 

NGM (Kálmán Imre u. 2): +36 1 472-8000 

NGM (Honvéd u. 13-15): +36 1 374-2700 

E-mail:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek  

 

Földművelésügyi Minisztérium  

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postai cím: 1860 Budapest 

Telefon: 06-1-795-2000 

Telefax: 06-1-795-0200  

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek 

Közbeszerzési Hatóság 

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 

Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 

Telefon: 06-1-882-8502 

Telefax: 06-1-882-8503 

Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 

 

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha 
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a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta; 

b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb 

összegben bocsátotta rendelkezésre; 

c) az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet 

meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog 

nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja. 

 

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki (Kbt. 74. § (1) bekezdés): 

a) a kizáró okok [Kbt. 62. §] hatálya alá tartozik; 

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

 

Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból (Kbt. 74. § (2) bekezdés): 

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése], 

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell 

nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése]. 

21. Az ajánlatok elbírálása, vizsgálata 

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

 

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 

gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

 

Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes 

ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot 

elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség 

szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. 

 

A Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő 

az értékelési szempontok szerint értékeli. 

 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő 

tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 
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82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési 

dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.  

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények 

tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.  

 

A gazdasági szereplő által ajánlatában, az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása 

nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat 

csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni 

a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. 

Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel 

az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban 

benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint 

hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 

 

Ha a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve 

felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha 

az igazolás nem támasztja alá a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti egységes európai 

közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az 

ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a Kbt. 69. § (4) 

bekezdés szerint az igazolások benyújtására.  

 

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 

69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési 

sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja 

az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a 

második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt 

is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő 

akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül 

hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. 

 

Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági 

szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő 
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tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 

igazolásokat. 

 

Az ajánlattevő utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa az alkalmassági 

követelmények, a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum alapján az ajánlatkérő által figyelembe vett értékek teljesülését. Az alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés, a kizáró okok fenn nem állása tekintetében figyelembe 

vett értékek teljesülése esetén az ajánlat akkor is érvényes, ha a benyújtott igazolások eltérnek 

a korábbi nyilatkozatban feltüntetett adatoktól.  

 

22. Ajánlat értékelése 

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése 

alapján, az ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, a 

legalacsonyabb értékelési szempont szerint értékeli az alábbi indokokra tekintettel: 

 

Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, 

hogy a beszerzés tárgya csak valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki 

követelménynek felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott 

esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A 

biztosítási feltételeket jogszabályi előírások írják elő, a fedezetet nyújtó AVN klauzulák teljes 

mértékben kötöttek. 

 

Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 

formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 

Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, 

függetlenül azok formájától és forrásától. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a 

költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának megvalósításához, a rögzített feltételek 

betartásához szükségesek. 

 

Az ajánlattevők csak amerikai dollárban (USD) tehetnek ajánlatot.  

 

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 

elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.  
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Az Ajánlatkér ő nem megfelelőnek tekinti, és érvénytelennek minősíti azt az ajánlatot, 

melyben az ajánlati ár nem a fentiek szerint lett meghatározva. 

 
 

23. Alkalmazandó jogszabály 

Az ajánlati felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdésekre a Kbt. és 

végrehajtási rendeletei az irányadók. 
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MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 
Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke, ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták. 
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A Kbt. 67. § szerinti, ajánlatban csatolandó nyilatkozatok / igazolások jegyzéke 
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1. számú melléklet 
Tartalomjegyzék5 

 
[A Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pont szerinti, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, 

nyilatkozatok jegyzéke] 
 

„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 
MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALM I 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 

 Oldalszám 

Felolvasólap, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy 
által aláírva (2. számú melléklet) 

 

Tartalomjegyzék, oldalszámokkal ellátva, az oldalak összege 
dokumentálva (1. számú melléklet) 

 

Ajánlattételi nyilatkozat, eredeti példány, megfelelő képviseleti 
jogosultsággal rendelkező személy által aláírva (3. számú melléklet) 

 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint, megfelelő 
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva (4. számú 
melléklet) 

 

Opcionálisan: Együttműködési megállapodás (5. számú melléklet) – 
közös ajánlattétel esetén 

 

Kizáró okokkal, valamint a gazdasági és pénzügyi valamint a műszaki, illetve szakmai 
alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások 

Ajánlattevő(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő(k) által kitöltött, megfelelő képviseleti jogosultsággal 
rendelkező személy által aláírt egységes európai közbeszerzési 
dokumentum (vö. EEKD) (I. sz. melléklet szerint) 

 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében, 
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva (6. 
számú melléklet) 

 

Opcionálisan: Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és 
az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - 
amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás 
van folyamatban 

 

Ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság igazolásában közreműködő 
szervezet(ek) (vagy személy(ek))egyéb igazolásai 

Azon gazdasági szereplők cégjegyzésre jogosult személyeinek 
cégaláírási nyilatkozata (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintája, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét 
képező nyilatkozatokat aláírták. 
Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében, amennyiben a 
gazdasági szereplő országának joga szerint nem ismeri az aláírási 
címpéldányt, vagy nem létezik aláírási címpéldány, vagy nem 

 

                                                 
5 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 
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 Oldalszám 

cégformában működő gazdasági szervezet esetében: közjegyző által 
hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példánya 

Opcionálisan: cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás 
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az 
ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre 
jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá 

 

Opcionális: jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratok, így 
különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratok 
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely 
adatát fel kívánja használni 

 

Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (személy) kapacitására 
támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek: 

Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet kapacitására történő 
támaszkodásról, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező 
személy által aláírva (7. számú melléklet) 

 

Opcionális: A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján, megfelelő képviseleti 
jogosultsággal rendelkező személy által aláírva (8. számú melléklet) 

 

Opcionális: A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt.6 

 

Az ajánlati felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások 
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) 
megfelelő képviseletre jogosult személy által megtett nyilatkozata 
arról, hogy Magyarország területén biztosítási tevékenység végzésére a 
biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 41. § 
(1), (2), illetve (3); (4) bek. szerint jogosult, és ezáltal a légiközlekedési 
kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. ren. 1. § 
(3) bekezdésében meghatározott feltételnek megfelel. (9. számú 
melléklet) 

 

                                                 
6 A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre 
állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó 
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet 
kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének 
teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - 
biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a 
teljesítésben. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más 
szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban 
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A 65. § (7) bekezdés szerint 
csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A 65. § (7) bekezdés szerinti 
kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében 
azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében. 
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 Oldalszám 

Szakmai ajánlat - a kért tartalommal  

Az ajánlat mellett külön csatolva: 
1 példány elektronikus adathordozó (CD/DVD) amely tartalmazza a papír alapon 
benyújtott ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban, 
valamint az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szerkeszthető (pl. Word) 
formátumban 

 
Az ajánlat …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.  
 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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2. számú melléklet 
 

Felolvasólap 
 

„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 
MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALM I 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 
Önálló ajánlat esetén7: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy postacíme:  

Kapcsolattartó személy telefonszáma:  

Kapcsolattartó személy telefax száma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 
 
Közös ajánlattétel esetén8: 

Közös ajánlattevők neve:  

Közös ajánlattevők 1. tagjának neve  

Közös ajánlattevők 1. tagjának székhelye:  

Közös ajánlattevők 2. tagjának neve  

Közös ajánlattevők 2. tagjának székhelye:  

…9  

Közös ajánlattevők nevében eljáró cég neve 
(Kbt. 35. § (2) bekezdés szerint):  

                                                 
7 Közös ajánlattétel esetén törölhető. 
8 Önálló ajánlattétel esetén törölhető. 
9 Szükség szerint további sorokkal bővíthető a közös ajánlattevők számának megfelelően. 
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A Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
neve: 

 

A Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
postacíme: 

 

A Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
telefonszáma: 

 

A Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
telefax száma: 

 

A Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
e-mail címe: 

 

 
 
Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbi ajánlati elemek szerint vállalja: 
 

Az értékelési részszempontra tett megajánlások: 

1. Nettó ajánlati ár [biztosítási díj a 
biztosítási időszakra vonatkozóan 
(USD)]10 

……. USD 

 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
  

                                                 
10 Az ajánlati árat dollárban (USD) kell megadni, az összehasonlíthatóság érdekében.  
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3. számú melléklet 

Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint)11 
 

„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 
MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALM I 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 
 
Alulírott ............… (név), mint a(z) ............ (ajánlattevő / közös ajánlattevő megnevezése) 
............. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti 
tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
 
1. Az ajánlati felhívásban valamint közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) 
bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban 
foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal 
elfogadjuk. 

2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy a közbeszerzési dokumentumokban 
rögzítetteket, a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul 
teljesítjük az ajánlatunkban rögzítettek szerint. Kötelezettséget vállalunk a szerződés 
megkötésére és teljesítésére az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért. 

3. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben 
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.  

4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött 
szerződés teljesítése során. 

5. Tudomásul vesszük, hogy Önök a legalacsonyabb árú ajánlatot kívánják kiválasztani. 

6. Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzési dokumentumok adatait csak az ajánlattételhez 
hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos. 

7. Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 30 napig 
fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama 
alatt nem változtathatjuk meg. 

8. Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában 
benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl, valamint az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot szerkeszthető (pl. Word) formátumban) 
teljes mértékben megegyeznek a papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal. 

9. Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során 
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatunk elkészítése során figyelembe 
vettük.12 

                                                 
11Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. 
12 Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok). 
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10. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban majd későbbiekben hiánypótlásunkban becsatolt 
fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért 
felelősséget vállalunk. 

11. Kijelentjük, hogy társaságunkkal szemben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált 
módosítás folyamatban van13 / nincs folyamatban14. 

12. Kijelentjük, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 
3. §15  szerint vállalkozásunk besorolása a következő: 

(jelölje X-el) 
 
középvállalkozás  
kisvállalkozás  
mikrovállalkozás  
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá  

13. Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel 
a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk. 

 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 

                                                 
13 Amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni 
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. 
14 Megfelelő rész aláhúzandó. 
15 3. §  
(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek (a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és (b) 
éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 
millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek (a) összes foglalkoztatotti 
létszáma 50 főnél kevesebb, és (b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak 
megfelelő forintösszeg. 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek (a) összes foglalkoztatotti 
létszáma 10 főnél kevesebb, és (b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak 
megfelelő forintösszeg. 
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett 
tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 
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4. számú melléklet 
 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében 
(az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megadott információk alapján 

részletesen kitöltendő, ajánlatkérő nem kéri kitölteni az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum II. rész „A.” és „B” szakaszában, valamint a III. részben előírt információkat 

mindegyik érintett alvállalkozóra nézve) 
 

„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 
MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALM I 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 
Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) 
.......…………............…………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő16 nevében 
nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban 
a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom: 
 
1. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót 
igénybe veszünk / nem veszünk igénybe17: 

 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni18 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Nem kívánt rész törlendő! 
17 Nem kívánt rész törlendő! 
18 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe 
venni. 
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2. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek 
tekintetében igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az 
alábbiak19 20: 

 

Az ajánlattevő által a 
fenti részek tekintetében 
igénybe venni kívánt, az 
ajánlat benyújtásakor 

már ismert 
alvállalkozók neve 

Az ajánlattevő által a 
fenti részek tekintetében 
igénybe venni kívánt, az 
ajánlat benyújtásakor 

már ismert alvállalkozók 
címe 

A közbeszerzésnek az a 
része (részei), amelynek 

teljesítéséhez az 
ajánlattevő a már ismert, 

e pontban nevesített 
alvállalkozót igénybe 

veszi 
neve: címe: … 
neve:  címe: … 
neve: címe: … 
neve: címe: … 
neve: címe: … 
neve: címe: … 

 
 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
  

                                                 
19 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót. 
20 Az ajánlatkérő előírja, hogy már az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni, továbbá 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
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5. számú melléklet 
 

Együttműködési megállapodás21 
(minta) 

az egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész „A” szakaszában megadott 
információk alapján 

 
„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 

MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALM I 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 
……………………………………………………………….… (név, székhely) ajánlattevő és  
…………………………………………………………….…… (név, székhely) ajánlattevő 
(továbbiakban: Felek) között, 
 
A HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) által, tárgyi nyílt közbeszerzési 
eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban - a későbbi 
együttműködési szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi 
megállapodást kötjük: 
 
 
1. Képviselet: 
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére – a Kbt. 35. § 
(2) bekezdés alapján - az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a 
közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására 
……………… (cégnév) részéről …………………. (név) (levelezési cím: …, telefon: ..., 
telefax: ..., e-mail cím: …) teljes joggal jogosult. 
 
 
2. A szerződés teljesítésének irányítása: 
A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre: 
…………………………………………... (cégnév) részéről: ……………………………… 
…………………………………………... (cégnév) részéről: ……………………………… 
 
3. Felelősség vállalás 
Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt 
megismerték, megértették és azokat elfogadják.  

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 
teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába. 

Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az 
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 

 
4. Feladatmegosztás 
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő: 
 

                                                 
21 Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki! 
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FELADAT  CÉG 
  

  

  

 
A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. 
 
A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik. 
 
 
Kelt:  
 
 

 
 
 

 
 
  

……………………………… 
cégszerű aláírás 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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 6. számú melléklet 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében 
 

„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 
MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALM I 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 
Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) 
.......…………............…………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő22 nevében 
nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban  
 

nyilatkozom, hogy 
 

a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat. 
 
 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
  

                                                 
22 Nem kívánt rész törlendő! 
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7. számú melléklet 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet vagy személy kapacitására történő 
támaszkodásról  

az egységes európai közbeszerzési dokumentum II. rész „C” szakaszában megadott 
információk alapján részletesen kitöltendő 

 
„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 

MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALM I 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 
Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) 
.......…………............…………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő23 nevében 
nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban 
– a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – nyilatkozom, hogy az előírt 
alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy(ek)) 
kapacitásaira támaszkodunk / nem támaszkodunk24. 
 

Az Ajánlati felhívás vonatkozó pontja, azon 
alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

melynek történő megfelelés igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira vagy arra is támaszkodik 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet neve, székhelye25 

SZT1) alkalmassági feltétel 
(engedély / jogosítvány / tagság)  

P1) alkalmassági feltétel 
(árbevétel)  

M1) alkalmassági feltétel 
(szakember)  

 
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva 
felel meg a műszaki szakmai alkalmassági követelményeknek, az ajánlatban csatolni kell az 
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy 
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 
 
A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, 
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai 
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a 
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet 
olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, 
amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - 
biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat 
érvényesülését a teljesítésben.  

                                                 
23 Nem kívánt rész törlendő! 
24 Megfelelő aláhúzandó. 
25 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés 
érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására vagy arra is támaszkodva felel meg. 
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A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más 
szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan 
a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége 
fennáll.  
 
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania, 
valamint a kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését 
igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen 
részt vesz a szerződés teljesítésében.  
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás 
mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel. 
 
 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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8. számú melléklet 
 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdése 

alapján26  
 

„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 
MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALM I 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 
Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) 
.......…………............…………………… gazdasági szereplő nevében nyilatkozattételre 
jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban, mint a gazdasági 
és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult 
képviselője kijelentem, hogy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállalunk az 
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért kárának megtérítéséért. 
 
Kelt: 
 
 

………………..……………………………… 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet cégszerű aláírása 
 
 

  

                                                 
26 Opcionális – Azon szervezetek esetében, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához használja fel. 
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9. számú melléklet 

Nyilatkozat a biztosítási tevékenység végzéséről2728 
 

„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 
MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALM I 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 
Alulírott ………………………………………. (képviseli: …………………………..), mint 
ajánlattevő / közös ajánlattevő29 a HungaroControl Zrt. ajánlatkérő „2018. ÁPRILIS 01. – 2019. 
MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . MAGYAR LÉGTÉRREL 

KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÁSI 
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS”  tárgyú közbeszerzési eljárásában  
 

nyilatkozom, 
 
hogy ………………………….. ajánlattevő / közös ajánlattevő30 Magyarország területén 
biztosítási tevékenység végzésére a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. 
törvény  
 
 (jelölje X-el) 
 
� 41. § (1) bekezdése alapján  
� 41. § (2) bekezdése alapján  
� 41. § (3) bekezdése alapján  

 
jogosult és ezáltal a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) 
Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel. 
 
 
Kelt:  
 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

  

                                                 
27 A nyilatkozatminta sablonszöveget tartalmaz, azt értelemszerűen, az ajánlattevő valós adatai alapján, 
tényszerűen kell kitölteni/benyújtani! 
28 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki külön – külön. 
29 Nem kívánt rész törlendő! 
30 Nem kívánt rész törlendő! 
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10. számú melléklet 
Regisztrációs adatlap31 

 
„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 

MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALM I 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 
Alulírott ………………………………………, ezen visszaigazolás megküldésével igazolom, 
hogy az ajánlatkérő által indított fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési 
dokumentumokat 2018. év. ……………..... hó ….. napján letöltöttem. 
 
Tudomásul veszem, hogy a letöltött közbeszerzési dokumentumok tartalma üzleti titokként 
kezelendő, csak a meghirdetett eljárás ajánlatának összeállításához használható fel, minden 
egyéb felhasználás jogszerűtlen és az Ajánlatkérő kifejezetten megtiltja. 
 
Gazdasági szereplő adatai: 
 

Cég neve:  

Cég székhelye:  

Az eljárásban illetékes személy neve:  

Levelezési címe:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

                                                 
31 Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton letöltötte, kérjük, hogy jelen 
regisztrációs adatlapot kitöltve és aláírva az ajánlatkérő nevében eljáró személy részére 
haladéktalanul küldje meg fax útján a (+36) 1 457-8041 telefax számra Mirkó Anita nevére 
címezve, vagy elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésben foglaltakra – az 
anita.mirko@chsh.hu e-mail címre.  
Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumokat legalább egy 
ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a teljes 
körűen kitöltött, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt 
regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. 
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A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra csatolandó nyilatkozatok / 
igazolások jegyzéke 
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11. számú melléklet 
Tartalomjegyzék 2.32 

 
„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 

MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALM I 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 

                                                 
32 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék, oldalszámokkal ellátva, az oldalak összege 
dokumentálva (11. számú melléklet) 

 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) igazolása a kizáró okok tekintetében 
Ajánlattevő(k) nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról (közjegyző 
vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve) (12. számú 
melléklet) 

 

Opcionálisan: A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának igazolása abban az 
esetben, ha az ajánlattevő nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) szerinti köztartozásmentes 
adózói adatbázisban: 
� az illetékes adó és vámhivatal igazolása;  

vagy 
� Art. szerinti együttes adóigazolás 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) igazolása a kizáró okok tekintetében 
Opcionálisan: Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) 
nyilatkozata a kizáró okok tekintetében (13. számú melléklet) 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e)-f) pontja és a Kbt. 62. § (2) bekezdése 
tekintetében a gazdasági szereplő, illetve személy tagállama vagy 
letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási 
hatósága által kibocsátott okirat, amely igazolja az említett 
követelmények teljesítését 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a letelepedése szerinti 
ország illetékes hatóságainak igazolása 
Opcionálisan: a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással 
kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az 
ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az ajánlattevő az adatbázisban nem szerepel, 
az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes 
adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő 
Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal erről szóló igazolása 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g) pontja tekintetében a letelepedése 
szerinti ország illetékes hatóságainak igazolása 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett 
ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolása 

 

Egyéb igazolások / nyilatkozatok a kizáró okok tekintetében mind a Magyarországon, 
mind a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) tekintetében 
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Ajánlattevő(k) megfelelő képviseletre jogosult személy által megtett 
nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében / 
I. (14. számú melléklet) 

 

Ajánlattevő(k)  megfelelő képviseletre jogosult személy által megtett 
nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés  
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. (15. számú melléklet) 

 

Ajánlattevő(k)  megfelelő képviseletre jogosult személy által megtett 
nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kc) alpontja tekintetében 
/ I. (16. számú melléklet) 

 

Ajánlattevő(k)  megfelelő képviseletre jogosult személy által megtett 
nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kc) alpontja tekintetében 
/ II. (17. számú melléklet) 

 

Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy 
személy(ek)) igazolásai a szakmai tevékenység végzésére 
Az ajánlati felhívás III.1.1) SZT1) pontja alapján: 
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az engedély vagy jogosítvány 
másolata, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás. 
(Amennyiben a nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az SZT1) 
alkalmassági feltételnek való megfelelés, igazolás csatolása nem 
szükséges!!!) 

 

Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy 
személy(ek)) igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására 
Az ajánlati felhívás III.1.2) P1) pontja alapján: 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
– cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző 
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából 
származó (a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. 
törvény 1. melléklet A) rész szerinti tevékenységből származó) – 
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, 
hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte 
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak 
(18. számú melléklet) 

 

Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy 
személy(ek)) igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására 
Az ajánlati felhívás III.2.3) M1) pontja alapján: 
Megfelelő képviseletre jogosult személy által megtett nyilatkozat a 
szakemberekről (19. számú melléklet) 

 

A szakember által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető 
szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata (20. számú 
melléklet) 

 

A szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű 
másolata 

 

Az iratok mellett külön csatolva: 
1 példány elektronikus adathordozó (CD/DVD) amely tartalmazza a papír alapon 
benyújtott iratokat jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban 
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Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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12. számú melléklet 
 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem 
állásáról33 

 
„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 

MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALM I 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 
Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) 
.......…………............…………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő34 nevében 
nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban  
 

nyilatkozom, 
 
hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok, amelyek szerint nem 
lehet ajánlattevő / közös ajánlattevő35, aki: 
 
Kbt. 62. § (1) bekezdés: 

a. az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült: 

aa. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi 
IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is; 

ab. az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás 
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés 
vagy hanyag kezelés; 

ac. az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 

ad. az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 

ae. az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 

af. az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka; 

ag. az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 

                                                 
33 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön! 
34 Nem kívánt rész törlendő! 
35 Nem kívánt rész törlendő. 
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ah. a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonló bűncselekmény36 

d. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették37; 

e. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert38 

f. tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési 
eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében 
korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság 
hasonló okból és módon jogerősen korlátozta39 

 

Kbt. 62. § (2) bekezdés: 

a. vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági 
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető 
vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő 
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős 
ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 

b. a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős 
ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan 
személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő 
vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági 
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető 
vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel 
rendelkező személy volt. 

 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás40 

 

                                                 
36 A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontját kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni, 
egyebekben e pont törölhető. 
37 Ha a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 
V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a 
cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult. 
38 A Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pontját kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni, 
egyebekben e pont törölhető. 
39 Ha a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek. 
40 Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve! 
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13. számú melléklet 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok 
tekintetében41 

 
„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 

MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALM I 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 
Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) 
.......…………............…………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő42 nevében 
nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban  
 

nyilatkozom, 
 

hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés alábbi pontjait és a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok 
fenn nem állását az alábbi – mellékletként csatolt43 –  igazolásokkal igazolom: 
 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés alábbi 
pontjában és a Kbt. 62. § (2) 
bekezdésében meghatározott 
kizáró ok tekintetében 

Nyilvántartó szervezet, hatóság megnevezése* 

62. § (1) bekezdés a) pont  

62. § (1) bekezdés b) pont  

62. § (1) bekezdés c) pont  

62. § (1) bekezdés d) pont  

62. § (1) bekezdés e) pont  

62. § (1) bekezdés f) pont  

62. § (1) bekezdés g) pont  

62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpont  

62. § (2) bekezdés a) pont   

62. § (2) bekezdés b) pont  

 
*Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-g); k) pont ka) 
alpontja továbbá a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek 
ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozata, vagy ha 
ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, hatóság, 
kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozat benyújtása 
szükséges az érintett pontok tekintetében. 
Kelt:  

                                                 
41 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön! 
42 Nem kívánt rész törlendő! 
43 Kérjük, a nyilatkozat után csatolja az említett igazolásokat felelős magyar fordításban. 
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……………………………… 

cégszerű aláírás 
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14. számú melléklet 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
tekintetében / I. 4445 

 
„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 

MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALM I 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 
1. Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) 

.......…………............…………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő46 nevében 
nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 
kapcsolatban nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem 
jegyeznek szabályozott tőzsdén. 

 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
2. Alulírott ……………………………………....(név), mint 

a(z) .......…………............…………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő47  
nevében nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési 
eljárással kapcsolatban nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, 
melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot 
kell megtennie, a cég valós adati alapján! 

                                                 
44Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
45 A hatályos 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. § ib) pontja szerint. 
46 Nem kívánt rész törlendő! 
47 Nem kívánt rész törlendő! 
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15. számú melléklet 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés  
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. 48 

 
„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 

MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALM I 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 
A hatályos 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. § ib) pontja szerint: 
 
Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) 
.......…………............…………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő49 nevében 
nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban 
nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, 
és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja50 szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonosomat képes vagyok megnevezni, nevüknek és állandó 
lakóhelyüknek bemutatása tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom51: 
 

Valamennyi tényleges tulajdonos neve Valamennyi tényleges tulajdonos 
állandó lakóhelye 

  

  

  

 
A hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint: 

                                                 
48Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
49 Nem kívánt rész törlendő! 
502007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja: 
r) tényleges tulajdonos:  
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb)  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták 
meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
51 Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 
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Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) 
.......…………............…………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő52 nevében 
nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban 
nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. 
pont a)-b) vagy d) alpontja53 szerinti tényleges tulajdonosát képes megnevezni; nevüknek és 
állandó lakóhelyüknek bemutatása tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom54: 

 

Valamennyi tényleges tulajdonos neve Valamennyi tényleges tulajdonos 
állandó lakóhelye 

  

  

  

  

 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
  

                                                 
52 Nem kívánt rész törlendő! 
53 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja: 
38. tényleges tulajdonos: 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében 
meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával 
rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem 
határozták meg, vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár 

54 Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 
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16. számú melléklet 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kc) alpontja 
tekintetében / I.55 

 
„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 

MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALM I 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 
Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) 
.......…………............…………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő56 nevében 
nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban  
  

nyilatkozom, hogy 
 
a) van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet  
b) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik. 

 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az „a)” pont, vagy a „b)” pont szerinti 
nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adatai alapján! 
Amennyiben ajánlattevő az „a)” pont szerint nyilatkozik, a 17. számú melléklet szerint is 
nyilatkoznia kell.  
Amennyiben ajánlattevő a „b) pont szerint nyilatkozik, a 17. számú melléklet szerint nem kell 
nyilatkoznia. 
 
 
 
 

                                                 
55 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön! 
56 Nem kívánt rész törlendő! 
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17. számú melléklet 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kc) alpontja 
tekintetében / II.57 58 

 
„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 

MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGAL MI 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 
Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) 
.......…………............…………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő59 nevében 
nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban  
 

az alábbi nyilatkozat teszem: 
 

Az alábbiakban nevezem meg, az olyan jogi személyt vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetet, amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik: 
 

Jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet megnevezése 
 

 

 

 

 
Nyilatkozunk továbbá hogy a fent megnevezett jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet(ek)el szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában 
hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 
 
Kelt:  
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
  

                                                 
57 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön! 
58 Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha a 16. számú melléklet a) pontja szerint nyilatkozott (van olyan 
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a társaságban közvetetten vagy közvetlenül 
több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik). 
59 Nem kívánt rész törlendő! 
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18. számú melléklet 

Nyilatkozat árbevételről 
 

„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . 
MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALM I 

IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) 
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése ) ………………………. (ajánlattevő / közös 
ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet székhelye) nevében 
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 
összefüggésben nyilatkozom, hogy az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év 
közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk az 
alábbiak szerint alakult. 
 
 

P1) alkalmassági feltétel …. év …. év ... év …év - …év 
összesen 

közbeszerzés tárgyából (a 
biztosítási tevékenységről szóló 
2014. évi LXXXVIII. törvény 1. 
melléklet A) rész szerinti 
tevékenységből származó) 
származó – általános forgalmi 
adó nélkül számított – árbevétel 

 

  

 

 
Kelt: 
 
 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása 
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19. számú melléklet 
Nyilatkozat szakemberekről 

 
„2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS 

TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÁSI FE LELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS” 
 
Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) .......…………............…………………… ajánlattevő / közös ajánlattevő / 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet60 nevében nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 
kapcsolatban., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a szerződés 
teljesítésébe az alábbi szakember(eke)t, a táblázatban megjelölt pozíciókra kívánjuk bevonni: 

 

Alkalmassági feltétel  
M1) Szakember neve Végzettség / képzettség Gyakorlati id ő61 

(év) 
1 fő, szakirányú felsőfokú (közgazdasági, 
biztosítási, pénzügyi vagy jogi) végzettséggel 
és legalább 5 éves biztosítási gyakorlattal 
rendelkező szakemberrel. 

   

 
 
Kelt: 
 
 

 

                                                 
60 Nem kívánt rész törlendő! 
61 Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer 
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. 

………………..……………………………… 
cégszerű aláírás 
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20. számú melléklet 
Szakember szakmai önéletrajza62 

(minta)63 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK  
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése  Végzettség és szakirány 

   

   

   

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK  
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év, hó) Munkahely megnevezése Betöltött munkakör 

   

   

   

 

JELENTŐSEBB, A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORÁBBI 
MUNKÁK, TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE 

 (E pontban szükséges, hogy egyértelműen megállapítható legyen az ajánlati felhívás 
M1) „M űszaki, szakmai alkalmasság minimumkövetelményei” pontjában előírt 

szakmai tapasztalat megléte) 
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi beruházások ismertetése, 
időpontjai, mettől meddig (év, hó)64 

Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett 
tevékenység bemutatása 

  

  

  

  

                                                 
62 Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat 
(beruházás ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje 
(év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb 
jogviszonyban). 
63Mintaként szolgál, nem kötelező alkalmazni, de az önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági 
feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőségnek. 
64 Ajánlatkér ő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati 
időket csak egyszer veszi figyelembe! 
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JELENTŐSEBB, A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORÁBBI 
MUNKÁK, TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE 

 (E pontban szükséges, hogy egyértelműen megállapítható legyen az ajánlati felhívás 
M1) „M űszaki, szakmai alkalmasság minimumkövetelményei” pontjában előírt 

szakmai tapasztalat megléte) 
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

  

  

 

NYELVISMERET 65 
(gyenge / közepes / jó / kiváló / anyanyelv) 

Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás 

    

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás 

    

    

EGYÉB 
Szakmai testületi tagság: 
Egyéb képzettség (pl. számítógépes ismeretek, vezető engedély, stb.): 
Egyéb, Ön által fontosnak tartott adat: 
 

*** 
 
Alulírott …………………………… mint a „2018. ÁPRILIS 01. – 2019. MÁRCIUS 31. 
IDŐSZAKRA SZÓLÓ , A HUNGAROCONTROL ZRT . MAGYAR LÉGTÉRREL KAPCSOLATOS 

TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÁSI FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI 

SZERZŐDÉS” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember 

nyilatkozom, 

hogy, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a teljes projekt 
időtartama alatt – a szerződés teljesítése során – az ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre 
vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan 
kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen 
szempontból akadályozná. 
 
Kelt: 

………………..……………………………… 
szakember saját kezű aláírása 

 

                                                 
65 Informális célt szolgál, azaz nem befolyásolja az alkalmasság megítélését. 


