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RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 

 

a „TS-03 típusú utólagos és SA-88 típusú határátléptető bélyegző testek, 

nyomólapok és bélyegző párnák beszerzése” 

tárgyú,   

 

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 71. § szerint 

lefolytatandó eljáráshoz 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 
 

 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma, e-mail címe: 

Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest, Teve u. 4-6. ; tel: 443-5581; fax: 443-5695; e-mail: 

gazdfoig.orfk@orfk.police.hu   

 

Kapcsolattartási pont: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály, 1134 

Budapest, Róbert Károly krt. 54-58. 2/4. 

Kapcsolattartó: Gyene Tímea 

Tel.: +36-1/999-4075 e-mail: gyeneti@kr.police.hu 

   

2. Beszerzési eljárás fajtája: A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. 

törvény (a továbbiakban: Vbt.) 71. § szerinti, uniós értékhatárt el nem érő értékű, tárgyalásos biztonsági 

beszerzési eljárás a 92. §-ban foglalt eltérésekkel. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi eljárás feltételes beszerzési eljárásként 

kerül megindításra az alábbi feltétel szerint: 

 

Az 1-4 részek tekintetében: Ajánlatkérő a Kormány felé előterjesztést fog benyújtani. Az előterjesztést 

jóváhagyó kormánydöntés ajánlatkérő részére való megküldése az eljárás eredményes lezárásának 

feltétele.  

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 102. § 4. bekezdése alapján 

jelen feltétel a szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének is minősül. 

Az 5. és 6. részek tekintetében: „Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, 

projektjavaslatot, támogatási szerződés - módosítást vagy változás bejelentést) nyújtott be vagy fog 

benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére 

- és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben 

történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné 

nyilváníthatja.” 

 

A projekt sikeres megvalósításának érdekében a tervezett beszerzést a projekt költségvetése tartalmazza, 

azonban a költségkategóriák csak részben biztosítják a beszerzéshez/szerződéshez a fedezetet. A teljes 

fedezet rendelkezésre állása érdekében Ajánlatkérő többlettámogatási kérelmet nyújt be a Felelős 

Hatósághoz (Támogató). A többlettámogatásra irányuló kérelemben szereplő igényelt összeg el nem 

fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását, továbbá azt az esetet, ha az 

ajánlatkérő egyéb módon, saját forrásból sem tudja biztosítani a szükséges kiegészítő fedezetet, olyan 

körülménynek tekinti az ajánlatkérő, amely alapján mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége 

alól. A szerződés a teljes összeg jóváhagyásának, ettől eltérő esetben a tárgyi eljárás eredményeképpen 

megkötendő szerződés keretein belül teljesítendő ellenszolgáltatás kifizetéséhez szükséges forrás 

jóváhagyásának feltételével lép hatályba.  
 

 

3. Ajánlatkérői dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei: 

Ajánlatkérő – a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében – dokumentációt készített, amelyet 

térítésmentesen bocsát részvételre jelentkező rendelkezésére az alábbiak szerint: 

 Ajánlatkérő a részvételi felhívást és a részvételi dokumentációt elektronikus úton küldi meg.  
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 Ajánlatkérő részvételi felhívás részvételre jelentkezők részére való megküldésével egyidejűleg 

közzéteszi a részvételi felhívást és a részvételi dokumentációt a www.police.hu oldalon. 

 

4. A beszerzés tárgya és mennyisége: 

TS-03 típusú utólagos és SA-88 típusú határátléptető bélyegző testek, nyomólapok és bélyegző 

párnák beszerzése az alábbi részajánlattételi lehetőségekkel: 

 

1. rész TS-03 utólagos bélyegző test párnával: 50 készlet, 

2. rész TS-03 utólagos bélyegző nyomólap: 50 db, 

3. rész SA-88 határátléptető bélyegző test párnával: 24 készlet, 

4. rész SA-88 határátléptető bélyegző nyomólap: 24 db, 

5. rész SA-88 határátléptető bélyegző test párnával (projekt): 24 készlet, 

6. rész SA-88 határátléptető bélyegző nyomólap (projekt): 24 db. 

 

A beszerzendő termékek részletes műszaki paramétereit és az ahhoz kapcsolódó további feltételeket a 

dokumentáció „Műszaki leírás” fejezete tartalmazza. 

 

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a beszerzési eljárást lefolytatják: 
Határidős adásvételi szerződés. 

 

6. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás megkötésére kerül sor: Nem 

 

7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: a szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás 

napján lép hatályba, teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 90 naptári nap. 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi eljárás feltételes beszerzési eljárásként 

kerül megindításra az alábbi feltétel szerint: 

 

Az 1-4 részek tekintetében: Ajánlatkérő a Kormány felé előterjesztést fog benyújtani. Az előterjesztést 

jóváhagyó kormánydöntés ajánlatkérő részére való megküldése az eljárás eredményes lezárásának 

feltétele.  

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 102. § 4. bekezdése alapján 

jelen feltétel a szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételének is minősül. 

Az 5. és 6. részek tekintetében: „Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, 

projektjavaslatot, támogatási szerződés - módosítást vagy változás bejelentést) nyújtott be vagy fog 

benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére 

- és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben 

történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné 

nyilváníthatja.” 

 

A projekt sikeres megvalósításának érdekében a tervezett beszerzést a projekt költségvetése tartalmazza, 

azonban a költségkategóriák csak részben biztosítják a beszerzéshez/szerződéshez a fedezetet. A teljes 

fedezet rendelkezésre állása érdekében Ajánlatkérő többlettámogatási kérelmet nyújt be a Felelős 

Hatósághoz (Támogató). A többlettámogatásra irányuló kérelemben szereplő igényelt összeg el nem 
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fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását, továbbá azt az esetet, ha az 

ajánlatkérő egyéb módon, saját forrásból sem tudja biztosítani a szükséges kiegészítő fedezetet, olyan 

körülménynek tekinti az ajánlatkérő, amely alapján mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége 

alól. A szerződés a teljes összeg jóváhagyásának, ettől eltérő esetben a tárgyi eljárás eredményeképpen 

megkötendő szerződés keretein belül teljesítendő ellenszolgáltatás kifizetéséhez szükséges forrás 

jóváhagyásának feltételével lép hatályba.  
 

8. A teljesítés helye: 1151 Budapest, Bogáncs utca 12. 

 

9. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a vonatkozó előírásokra:  

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vételár kifizetése a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint, az 

igazolt teljesítés(eke)t követően, a kiállított számla igazolt kézhezvételétől számított 30 naptári napon 

belül banki átutalással történik.   

 

10. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú ajánlatot tenni: Nem 

 

11. Annak meghatározása, hogy a részvételre jelentkező a beszerzés tárgyának egy részére tehet-

e ajánlatot: Igen, a 4. pontban meghatározottak szerint. 

 

12. Az ajánlatok értékelési szempontjai: 

Részajánlati körönként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a Vbt. 61. § (2) bekezdés a) pontja 

szerint a felolvasólapon szereplő nettó ajánlati ár összesen (Ft) figyelembevételével.  

 

Az ajánlati ár 

Az ajánlati árat az ajánlattételi szakaszban (nettó) forintban (HUF) kell megadni. 

 

Az értékelés a kereskedelmi ajánlat „Nettó ajánlati ár összesen (Ft)” sorában megadott ellenszolgáltatás 

alapján történik részajánlati körönként. 

 

Az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza a jelen beszerzési eljárás keretében 

beszerzésre kerülő termékek ajánlattételi felhívásban meghatározott teljesítési helyre történő 

leszállításával és azok átadás-átvételével kapcsolatos valamennyi költséget. 

 

Az ajánlattevő az ajánlati áron felül a szerződés teljesítése során semmilyen jogcímen nem jogosult 

többletköltség felszámítására vagy az árak emelésére. 

 

13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 

 

1. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt részvételre 

jelentkező alkalmasságának igazolásában az, aki esetében a Vbt. 45. § (1)-(2) bekezdésében, 

valamint a Vbt. 128. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. A Vbt. 45. §-

ban előírt kizáró okoknál figyelemmel kell lenni a Vbt. 128. § (2), valamint (3) bekezdésére.  

 

2. A Vbt. 116. §-a alapján beszerzési eljárásban részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként, valamint 

kiemelt alvállalkozóként kizárólag az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) által 

vezetett jegyzéken szereplő gazdasági szereplő vehet részt, a 117. § (2)-(5) bekezdésében foglalt 

kivételekkel. A Vbt. 117. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a részvételi szakaszt 

lezáró összegezés megküldésének feltétele a részvételre jelentkező és kiemelt alvállalkozója 

jegyzékre való felvétele. 

A jegyzéken 



 

 

a) a Mavtv.-ben meghatározott telephely-biztonsági tanúsítvánnyal (a továbbiakban: TBT) – 

ide nem értve az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának 

részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 10/C. §-ában foglaltak szerint 

kiadott TBT-t – rendelkező gazdasági szereplők, 

b) az előzetes minősítésen megfelelt gazdasági szereplők, valamint 

c) a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítésen megfelelt gazdasági szereplők 

szerepelnek. 

 

3. A Vbt. 129. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt a részvételre 

jelentkezőt,  

a) aki nem szerepel a jegyzéken és a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés ajánlatkérő által történő 

kezdeményezése érdekében nem csatolta a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti, 

kitöltött adatlapokat, nyilatkozatokat, 

b) akit a beszerzéshez kötődő minősítési vizsgálat eredményeként a jegyzékre nem vesznek fel, 

c) aki a jegyzéken nem szereplő és alvállalkozóként bevonni kívánt gazdasági szereplő 

vonatkozásában az alvállalkozó beszerzési eljáráshoz kötődő minősítésének az ajánlatkérő által 

történő kezdeményezése érdekében nem csatolta az alvállalkozó által kitöltött, e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott minta szerinti adatlapokat, 

nyilatkozatokat, vagy 

d) akinek a kiegészítő ellenőrzése során a nemzetbiztonsági szolgálat az érintett beszerzési eljárás 

vonatkozásában nemzetbiztonsági kockázati tényező, vagy a nemzetbiztonsági szolgálat 

rendeltetésszerű működését veszélyeztető biztonsági kockázati tényező fennállását állapította 

meg. 

 

4. A Vbt. 129. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan 

részvételre jelentkezőt, vagy alvállalkozót,   

a)   akit a jegyzékből a beszerzési eljárás alatt töröltek, 

b) aki a megelőző öt éven belül a jegyzékre való felvételére irányuló eljárás során adatszolgáltatási 

kötelezettségének teljesítésekor hamis adatot szolgáltatott, illetve hamis nyilatkozatot tett. 

 

Vbt. 129. § (3) bekezdése alapján ha a részvételre jelentkező valamelyik alvállalkozójával 

szemben nemzetbiztonsági kockázati tényező merül fel, egy esetben a részvételre jelentkező 

ezen alvállalkozó helyett mást jelölhet meg. A második ilyen esetben, vagy ha két vagy annál 

több alvállalkozónál merül fel nemzetbiztonsági kockázati tényező, Ajánlatkérő részvételre 

jelentkezőt az eljárásból kizárja. 

 

5. A Vbt. 129. § (4) bekezdése alapján a „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adatot 

érintő beszerzési eljárásból ki kell zárni azt a részvételre jelentkezőt, aki nem rendelkezik megfelelő 

szintű, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiadott EU, illetve nemzeti TBT-vel, vagy akitől a 

beszerzési eljárás alatt visszavonják a megfelelő szintű TBT-t („Bizalmas!” minősítési szintű adatot 

érintő beszerzési eljárás). 

 

Részvételre jelentkező, alvállalkozó és a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában 

részt vevő esetében Ajánlatkérő a következő igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el: 

 

1. pont esetén: a Vbt. 91. § (1) bekezdése szerint a részvételre jelentkezőnek jelentkezésében 

egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az 45. § (1) bekezdés 1., 3-16. 

pontjában, (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.  

 

A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) és c) alpontjában foglalt nyilatkozatot az alábbi tartalommal 

kell benyújtani:  

 



 

 

- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező 

nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott 

tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha a részvételre jelentkezőt 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 csatolni. 

- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjára vonatkozóan a részvételre jelentkező 

nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 

tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, a részvételre 

jelentkező azt nyilatkozatban nevezze meg (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozzon, hogy 

annak vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontjában hivatkozott kizáró 

feltétel nem áll fenn. 

 

A Vbt. 91. § (2) bekezdése szerint a részvételre jelentkezőnek a Vbt. 45. § (1) bekezdés 2., 17., és 

18. pontjában foglalt kizáró okok fenn nem állását a Vbt. 46. § (3)-(5) bekezdése alapján kell 

igazolnia: 

 

- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 2. pontja tekintetében a gazdasági szereplő köztartozásmentes 

adózói adatbázisban való szereplését az Ajánlatkérő ellenőrzi a Vbt. 46. § (6) bekezdés 

alapján. Amennyiben részvételre jelentkező, alvállalkozó, vagy a részvételre jelentkező 

alkalmasságának igazolásában részt vevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban, úgy a kizáró ok fenn nem állását a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pont szerint 

kiállított igazolással (eredeti vagy közjegyző által hitelesített együttes adóigazolás) köteles 

igazolni. 

- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 17. pontja tekintetében a Vbt. 46. § (5) bekezdés a) pontja szerint 

részvételre jelentkező nyújtsa be a tevékenysége végzéséhez szükséges engedélynek eredeti 

vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát. 

- A Vbt. 45. § (1) bekezdés 18. pontja tekintetében részvételre jelentkező nyújtsa be a Vbt. 46. 

§ (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot. 

(Ajánlatkérő a kizáró ok fenn nem állásának igazolására következő igazolásokat és 

nyilatkozatokat fogadja el: „… részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha 

ilyen nyilatkozat nem tehető az érintett országban, a részvételre jelentkező, alvállalkozó, 

illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezet által bíróság, hatóság, 

közjegyző, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy általuk hitelesített nyilatkozatot.”) 

 

A Vbt. 91. § (3) bekezdése szerint a részvételre jelentkező az alvállalkozó, valamint az alkalmasság 

igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak nyilatkozni köteles arról, hogy azok 

nem tartoznak a Vbt. 45. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

2-5. pontok esetén: részvételre jelentkező benyújtja a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiadott 

EU illetve nemzeti, legalább "Bizalmas!" szintű telephely biztonsági tanúsítványát. A Vbt. 116. § 

(2) bekezdése alapján Ajánlatkérő írásban megkeresi az AH-t a részvételre jelentkező, 

alvállalkozója vagy kiemelt alvállalkozója jegyzékben történő szereplésével kapcsolatban.   

 

A kizáró okokra vonatkozóan Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkező figyelmét a Vbt. 128. § 

(1)-(3) bekezdéseire, valamint a 129. § (1)-(4) bekezdéseire.  

 



 

 

14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság (mind a hat rész vonatkozásában) 

P1.) Részvételre jelentkező a Vbt. 48. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyújtsa be valamennyi meglévő 

számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát az alábbi tartalommal: 

- mióta vezeti a részvételre jelentkező pénzforgalmi számláját (számlánként év, hó, nap megjelöléssel), 

- pénzforgalmi számlaszámok feltüntetése, 

- fizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz-e (eleget tett-e), 

- pénzforgalmi számláján a felhívást tartalmazó hirdetmény feladásától visszafelé számított 12 

hónapban előfordult-e 30 napot meghaladó sorba állítás.  

 

A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 

fogalmat érti. 

(Sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás 

fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni 

teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a 

beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a 

pénzforgalmi szolgáltatóval) 

 

Műszaki vagy szakmai alkalmasság: 

M1. Részvételre jelentkező a Vbt. 49. § (1) bekezdés d) pontja alapján a megajánlott részek 

vonatkozásában nyújtsa be a beszerzendő termékek 1-1 mintadarabját. A benyújtandó mintadarabokkal 

kapcsolatos követelményeket az adott részre vonatkozó műszaki leírás tartalmazza.  

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 

P1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben bármely pénzforgalmi számláján a pénzforgalmi 

számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján a felhívást tartalmazó 

hirdetmény közzétételétől visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó sorbaállítás 

mutatkozott.  

 

M1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a megajánlott részre benyújtott mintadarab nem 

felel meg az érintett részhez kiadott műszaki leírásban előírt követelményeknek. 

 

A Vbt. 49. § (5) bekezdése alapján, ha a részvételre jelentkező bármilyen jogos okból nem tudja az 

ajánlatkérő által előírt dokumentumokat benyújtani, bármely egyéb, az ajánlatkérő által megfelelőnek 

tekintett irattal igazolhatja műszaki vagy szakmai alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező 

kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy mely okból nem képes az előírt 

dokumentumok benyújtására és tájékoztatást kérni az adott alkalmassági követelmény és igazolási mód 

helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

 

Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (4) bekezdése alapján felhívja részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az 

előírt alkalmassági követelményeknek a közösen részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. 

Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági 

szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 

 

Ajánlatkérő a Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján felhívja részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az 

előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy 

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



 

 

Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a személyt vagy szervezetet és az 

eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, 

követelményeket, melyek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására 

támaszkodik. 

 

A Vbt. 50. § (6) bekezdése alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet olyan szerződéses, adott esetben előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 

okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak 

majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

A Vbt. 50. § (7) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági 

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

az ajánlatkérőt az részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 

15. A részvételi jelentkezés benyújtásának határideje, mely azonos a részvételi jelentkezések 

felbontásának időpontjával:  

 

2022.09.22. 10.00 óra 

 

16. A részvételi jelentkezés benyújtásának címe: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság 

Közbeszerzési Osztály 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58. 1. emelet 1/9. ügyfél váróterem, Gyene 

Tímea. Ajánlatkérő kéri részvételre jelentkezőt, hogy a részvételi jelentkezés benyújtásánál vegye 

figyelembe, hogy a benyújtás helye rendőrségi objektum, ezért a belépésnél regisztráció szükséges, 

amely hosszabb időt is igénybe vehet. Az objektumba való bejutás nehézkességét Ajánlatkérő nem 

fogadja el a késedelem kimentési okaként. 

A részvételi jelentkezés az első oldalon (oldalakon) tartalmazzon „Részvételi jelentkezési adatlapot”, 

amely kizárólag az alábbi adatokat tartalmazhatja: 

• a cég nevét, 

• a cég címét, 

• a cég elérhetőségét, 

• cégszerű aláírást, 

• kapcsolattartó nevét, telefonszámát, e-mail címét, 

• melyik részajánlati körre kíván jelentkezni. 

 

A részvételi jelentkezést folyamatosan lapszámozott, A/4 méretű lapokon (illetve a szükség esetén a 

megfelelő méretű lapokon, de A/4 méretűre behajtogatva), gépelt, vagy nyomtatott formában, utólagos 

javítások és beszúrások nélkül, egységesen összefűzött formában kell elkészíteni; 

 

A részvételi jelentkezést, lapszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni. A 

tartalomjegyzék végén részvételre jelentkező tüntesse fel, hogy a részvételi jelentkezés mindösszesen 

hány lapból áll; 

 

 

17. Az ajánlattétel nyelve:    
 

A Vbt. 2. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyelve a magyar. 

 

Ennek megfelelően a részvételi jelentkezést magyar nyelven kell beadni. Az eljárás során mindennemű 

levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A magyar nyelv a szerződés hivatalos 



 

 

nyelve is. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz, okmányokhoz fűződik. Szükség esetén 

részvételre jelentkező gondoskodjon megfelelő tolmács, fordító biztosításáról saját felelősségére és 

költségére. 

 

Részvételre jelentkező a nem magyar nyelven készült okmányról magyar nyelvű fordítást köteles 

csatolni a nem magyar nyelven készült okmányt követően. Ennek hiányában az Ajánlatkérő ezen 

dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe. 

 

Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. 

 

18. A részvételi jelentkezések felbontásának helye, a jelentkezések felbontásán jelenlétre 

jogosultak: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály 1134 Budapest, 

Róbert Károly krt. 54-58. 2. emelet 4. iroda. 

 

A Vbt. 132. § (1) bekezdése alapján részvételi jelentkezések felbontásánál csak az ajánlatkérő 

képviselői, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.  

 

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  

A Vbt. 40. § alapján az ajánlati kötöttség a végleges ajánlat megtételével jön létre. Az ajánlati kötöttség 

időtartama 60 nap.  

 

A Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető 

legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett ajánlattételi felhívás 

megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden részvételre jelentkezőnek 

egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének – annak eredeti időpontjától számított 

hatvan napnál nem későbbi – új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell 

a részvételre jelentkezőket értesíteni. 

 

Ajánlattételi felhívás kiküldésének tervezett időpontja: 2022.11.21. 10:00 óra 

 

20. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ:  

 

Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban előírja az alábbi összegű ajánlati biztosíték nyújtását: 

 

1. rész TS-03 utólagos bélyegző test párnával: 100 000 Ft, 

2. rész TS-03 utólagos bélyegző nyomólap: 50 000 Ft, 

3. rész SA-88 határátléptető bélyegző test párnával: 400 000 Ft, 

4. rész SA-88 határátléptető bélyegző nyomólap: 300 000 Ft, 

5. rész SA-88 határátléptető bélyegző test párnával (projekt): 400 000 Ft,  

6. rész SA-88 határátléptető bélyegző nyomólap (projekt): 300 000 Ft. 

 

Az ajánlati biztosíték benyújtásával kapcsolatos feltételeket az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni. 

 

21. Az írásbeli összegezés megküldésének és a szerződéskötés tervezett időpontja: 

 



 

 

A Vbt. 64. § (2) bekezdésének és 95. § (6)-(8) bekezdéseinek figyelembevételével.  

 

22. Ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek: 

 

A szerződés teljesítése során a következő (23.) pont szerinti minősített adat kezelése szükséges. 

 

23. Minősített adatok köre és minősítés szintje: 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy EU és nemzeti minősített adat („Bizalmas”) 

szerződés teljesítése során fog átadásra kerülni. 

 

24. A részvételi jelentkezéshez csatolandó további nyilatkozatok, dokumentumok: 
 

24.1.) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e. 

 

24.2.) A szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), kiemelt alvállalkozók 

tekintetében az részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés 

teljesítéséhez nem vesz igénybe oly an alvállalkozót, kiemelt alvállalkozót, aki a Vbt.  meghatározott 

kizáró okok bármelyikének hatálya alá esik. 

 

Amennyiben részvételre jelentkezőnek, a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 

alvállalkozójának, kiemelt alvállalkozójának a cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált módosítás 

van folyamatban, úgy köteles a részvételi jelentkezéséhez csatolni ezen szervezet(ek) tekintetében a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást. 

 

24.3.) A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában 

bevont alvállalkozó(k) részéről a cégjegyzésre jogosultak közül azon személy(ek) aláírási 

címpéldányát/illetve ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját aki(k) a 

részvételi jelentkezést, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat aláírta, annak igazolására, hogy a 

képviseletre való jogosultsága megállapítható legyen.  

Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult személy(ek), úgy a részvételi jelentkezéshez 

csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazza arról, hogy a részvételi jelentkezést jegyezheti(k). 

 

Nem magyarországi gazdasági szereplő esetében a fenti dokumentumot az illetősége szerinti ország joga 

szerint kell csatolni. 

 

24.4.) Közös részvételre vonatkozó információk és előírások, csatolandó dokumentumok (adott 

esetben): 

 

24.4.a) Közös részvételre jelentkezők esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre 

jelentkezők együttműködéséről szóló megállapodását, melyben részletesen rendelkezni kell a 

feladatmegosztás és a képviselet kérdéseiről. Az együttműködési megállapodásban ki kell térni arra is, 

hogy amennyiben nyertesként kerülnek kihirdetésre, melyik részvételre jelentkező számlájára vagy a 

közös részvételre jelentkezők számláira milyen arányban kérik a szerződés ellenértékét átutalni, 

valamint meg kell adniuk az értesítési címet is. Közös részvételre jelentkezés esetén elegendő, ha a 

részvételre jelentkezők egyike veszi át a dokumentációt. 

 



 

 

Amennyiben közös részvételi jelentkezésre kerül sor, akkor részvételre jelentkezők kötelesek becsatolni 

egymás közötti megállapodásukat másolatban, amely legalább a következőket tartalmazza: 

- A részvételi jelentkezés tárgyát; 

- A közös részvételre jelentkezők megnevezést és a közös részvételre jelentkezők tagjait (cégnév, 

székhely); 

- A közös részvételre jelentkezők vezető tagjának megjelölését; 

- A közös részvételre jelentkezők képviseletére jogosult megnevezését, valamint a részére adott 

meghatalmazást; 

- A közös részvételre jelentkezők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére amennyiben, mint nyertes közös ajánlattevők kiválasztásra kerülnek; 

- Közös részvételre jelentkezők tagjai között, a biztonsági beszerzési eljárással kapcsolatos 

hatáskörök bemutatását; 

- A szerződés teljesítése vonatkozásában a közös részvételre jelentkezők közötti feladatok 

megosztásának ismertetését. 

 

A közös részvételre jelentkezők megállapodásának az alábbi követelményeket is ki kell elégítenie: 

- Felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélküli; 

- A szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, 

továbbá; 

- Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélküli 

- a megállapodásnak a közös részvételre jelentkezők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba 

kell lépnie. 

 

24.4.b) Az együttműködésről szóló megállapodást, a közös részvételre jelentkezők cégszerű aláírásával 

ellátva kell a részvételi jelentkezéshez csatolni.  

 

24.4.c) A közös részvételre jelentkezőknek nyilatkozniuk kell továbbá arról is, hogy a szerződés 

teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak. 

 

24.4.d) Képviselő kijelölése: közös részvételre jelentkezés esetében a közös részvételre jelentkezők 

kötelesek a jelentkezésben megjelölni, hogy képviseletükre melyik szervezet jogosult, az elérhetőségi, 

kapcsolattartási adatokat is (név, telefon/mobil szám, e-mail) megadva. Az eljárás során a 

kapcsolattartás (pl.: hiánypótlás, felvilágosítás kérés, bármely eljárási cselekményről szóló tájékoztatás 

megküldése, stb.) ezen szervezettel szemben fog megvalósulni az Ajánlatkérő részéről. Az adatokban, 

illetve az elérhetőségek technikai rendelkezésre állásáért (üzemszerű működés) a részvételre jelentkező 

(képviselő szervezet) felel. Az üzemszerű működés hibájából eredő következmények a (közös) 

részvételre jelentkezőt (képviselő szervezet) terhelik (pl.: késve kapott információ, tájékoztatás, stb.). 

 

A közös részvételre jelentkezők nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot 

a közös részvételre jelentkezők nevében teszik, nem elegendő, ha a képviselő szervezet csak a saját 

nevében teszi meg a nyilatkozatot. 

 

24.5.) A részvételre jelentkezők jelentkezésükben nyilatkozni kell a Vbt. 51. § (6) bekezdés a) és b) 

pontja tekintetében. 

 

24.6.) Részvételre jelentkezőnek az jelentkezésében nyilatkozni kell, miszerint a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 

 

24.7.) Ajánlatkérő nyilatkozatot kér benyújtani a CD-n és a papír alapon benyújtott részvételi jelentkezés 

tartalmának egyezőségére vonatkozóan. Eltérés esetén Ajánlatkérő a papíralapú példányt veszi 

figyelembe. 

 



 

 

24.8.) Részvételre jelentkezőnek idegen nyelvű dokumentum benyújtása esetén nyilatkoznia kell a 

fordításról. 

 

24.9.) A Vbt. 128. § (5) bekezdése alapján részvételre jelentkező, az eljárásba alvállalkozóként bevonni 

kívánt gazdasági szereplő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő köteles az 

ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani hozzájáruló nyilatkozatát a kizáró okok ellenőrzése során az 

ajánlatkérő tudomására jutó, a kizáró okokkal összefüggő adatok kezeléséhez. 

 

Ajánlatkérő által a részvételi jelentkezés elkészítésének elősegítését célzó, rendelkezésre bocsátott 

nyilatkozatminták tájékoztató jellegűek, azoktól formailag/tartalmilag el lehet térni. A mintákban történt 

esetleges elírás nem mentesíti részvételre jelentkezőt, illetve a nyilatkozatot tevőt, hogy a Vbt-ben és a 

felhívásban előírtaknak mindenben megfelelő nyilatkozatot nyújtson be, illetve megfelelő részvételi 

jelentkezést készítsen. Erre történő hivatkozást ajánlatkérő nem fogad el.  

Fentiek ellenőrzése részvételre jelentkező feladata és kötelessége. 

 

25. Egyéb információk: 

 

25.1.) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy Vbt. 51. § (3) bekezdése 

alapján a részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlatot tartalmazó részvételi 

jelentkezés a Vbt. 58. § (3) bekezdése alapján érvénytelen. 

 

25.2.) A részvételi jelentkezés elkészítésével és beadásával kapcsolatos minden költség részvételre 

jelentkezőt terheli, ennek elfogadásáról részvételre jelentkező nyilatkozzon. 

 

25.3.) A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban részvételre 

jelentkező lehet - a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében – az részvételi felhívásban, a 

dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező 

tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal.  

 

A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de a részvételi határidő 

lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni. 

 

25.4.) A Vbt. 52. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkező és az ajánlattevő a részvételi 

jelentkezésben, illetve az ajánlatában, valamint az 57. § szerinti indokolásban elkülönített módon 

elhelyezett, a Ptk. 2:47. §-a szerinti üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire 

figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti 

tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2) és (3) 

bekezdés szerinti elemeket. 

 

A Vbt. 52. § (2)-(3) bekezdése alapján a részvételre jelentkező nem tilthatja meg nevének, címének, 

székhelyének, lakóhelyének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a 

nyilvánosságra hozatalát, amely a 61. § szerint meghatározott értékelési szempont alapján értékelésre 

kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, 

alapadatok, így különösen az árazott költségvetés nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem 

korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan tény, információ, megoldás vagy 

adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános 

adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá 

esik. 

 



 

 

25.5. Az Ajánlatkérő a Vbt. 131. §-a szerint a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, illetve szükség szerint 

felvilágosítást kérhet, azonban a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az 

egyes részvételre jelentkezők részére egyedileg köteles megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a 

hiánypótlási felhívásban a pótolandó hiányokat. 

 

 

25.6. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy a Vbt. szabályozási jellegét 

tekintve – a Vbt. 2. § (8) bekezdése alapján – kógens, azaz a Vbt-ben foglalt szabályoktól eltérni csak 

annyiban lehet, amennyiben azt a törvény kifejezetten lehetővé teszi. 

 

25.7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti termék (szakanyag) 

használatára a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI.30) BM 

utasítás (a továbbiakban: Utasítás) vonatkozik.  
Az Utasítás 25. §-ában foglaltak szerint a termék (szakanyag) használatbavétel elrendelésével kerül 

alkalmazásba. 

 

25.8. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Vbt. 118. §-ra, mely szerint bármely, a jegyzéken nem szereplő 

és TBT-vel nem rendelkező gazdasági szereplő az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri 

rendeletben meghatározott minta szerint kitöltött adatlapok, nyilatkozatok AH-nak való megküldésével 

kezdeményezheti az előzetes minősítés lefolytatását és a jegyzékre való felvételét. Az előzetes minősítés 

cégellenőrzésből és személyellenőrzésből áll, amely ellenőrzéseket jelen eljárás vonatkozásában az AH 

folytatja le. 

Az AH kormányrendeletben meghatározott esetben elvégzi az ajánlatkérő kezdeményezésére a 7. § (1) 

bekezdés 4. pontja szerinti, illetve az ajánlatkérő szervezetek kezdeményezésére ajánlattételre felhívni 

kívánt, illetve ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők, valamint alvállalkozóik cégellenőrzését és 

személyellenőrzését. A miniszteri rendelet hiányában az ellenőrzés megindítását a 9. sz. minta 

kitöltésével kérheti a részvételre jelentkező. Bővebb információ itt: http://www.nbf.hu/iparbizt.html és 

itt: http://www.nbf.hu/dokumentumok.html#a2  

 

 

26. A részvételi jelentkezés benyújtása: 

 

A részvételi jelentkezést papíralapon 1 példányban és 1 db elektronikus adathordozón kell 

benyújtani. A papíralapú példányt lapozhatóan össze kell fűzni. 

Az elektronikus példányt (jelentkezés szkennelhető részei) nem módosítható, jelszó nélkül olvasható 

vírusmentes, „.pdf” formátumban (szkennelve) elektronikus adathordozón (pl.: CD, Pendrive) kell 

csatolni a papíralapon benyújtott jelentkezéshez mellékelve.  

 

Eltérés esetén Ajánlatkérő a papíralapú eredeti példányt veszi figyelembe. 

 

A részvételi jelentkezést géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és alá kell írnia az 

részvétele jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) 

meghatalmazással rendelkeznek arra, hogy részvételre jelentkező nevében eljárjanak. 

Nem minősül cégszerű aláírásnak a nyilatkozatok az aláírás-bélyegzővel történő ellátása! 

  

A részvételi jelentkezés minden oldalát (szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat) 

folyamatosan sorszámozva kell benyújtani. 

A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen - az részvételi jelentkezés beadása előtt - 

módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 

http://www.nbf.hu/iparbizt.html
http://www.nbf.hu/dokumentumok.html#a2


 

 

Az részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezés papíralapú és elektronikus példányait egy zárt 

borítékban / csomagban kell benyújtaniuk. 

  

A borítékon / csomagon fel kell tüntetni: 

- az alábbi címet: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály 1134 

Budapest, Róbert Károly krt. 54-58. 1. emelet 1/9. ügyfél váróterem, Gyene Tímea 

- az eljárás megnevezését, 

- a részvételi határidőt, 

- a részvételre jelentkező nevét, székhelyét, továbbá 

- a „Beszerzési irat! – A részvételi határidő előtt nem bontható fel!”, „CK” (címzett kezébe) szöveget  

Amennyiben a boríték / csomag nincs lezárva, és a fenti jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal 

felelősséget a részvételi jelentkezés elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért. 

Amennyiben a részvételi jelentkezés postai úton kerül feladásra, akkor annak a részvételi határidőig meg 

kell érkeznie ajánlatkérőhöz. (A postai küldeményeknek a bontás helyszínére történő megérkezése 

esetenként több napot is igénybe vehet!) Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő 

hátrányos következmények mellőzésére irányuló részvételre jelentkezői kérést. Ugyanezen 

követelmény alkalmazandó a futár útján történő továbbítás esetére is. 

Az részvételi jelentkezés személyes benyújtása esetén Ajánlatkérő kéri figyelembe venni az objektumba 

való bejutás és adminisztráció időigényét.  

 

A késedelmesen benyújtott részvételi jelentkezés esetén erre való hivatkozást Ajánlatkérő nem 

fogad el! 

A részvételi felhívás közzétételének dátuma: 2022. 08. 23. 

  



 

 

 

 

NYILATKOZATOK 
1. sz. minta 

 

 

 

RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSI ADATLAP 

a 

„TS-03 típusú utólagos és SA-88 típusú határátléptető bélyegző testek, 

nyomólapok és bélyegző párnák beszerzése” 

tárgyú beszerzési eljárásban 

 

 

Részvételre jelentkező neve: 

Részvételre jelentkező címe: 

Részvételre jelentkező elérhetősége: 

Részvételre jelentkező kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe: 

 

 

 

Fenti tárgyú beszerzési eljárás keretében részvételi jelentkezést nyújtunk be a ……………….. rész(ek) 

vonatkozásában* 

 

 

Kelt: 

 

P. H. 

 

 

................................................... 

cégjegyzésre/aláírásra jogosult 

 

 

 

 

 

 

*  Azon rész(ek) számát (pl. 1., 2., 3. rész) kell beírni, mely rész(ek)re Részvételre jelentkezést nyújt be.  



 

 

 

2. sz. minta 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában 

meghatározott 

 

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY 

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET1 RÉSZÉRE 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében 

előírt kötelezettség teljesítéséhez. 

Árajánlattevő: 

Név:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Képviseletében eljár:  

 

Alulírott …………….  mint a ……………….(nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére jogosult az 

Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi átláthatósági 

nyilatkozatot teszem.  

 

1. Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 

1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

                                                           
1 Gazdálkodó szervezet:  

a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, 

a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat 

magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a 

végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a 

magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi 

kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 

szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány; [Pp. 7. § (1) bekezdés 6) pont ]. 



 

 

rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő (1-4. pontokban meghatározott) 

együttes feltételeknek: 

 

Nvtv. 3.§ 1. pontja: 

átlátható szervezet: 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba)2 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 

rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 

vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

 

 

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § 38. pont a)–

b) vagy d) alpontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető. 

 

Pmtv. 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, vagy 

dd) a da)-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviseletében 

eljár 

 

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról: 

 

Név Lakcím 
Adószám/ 

adóazonosító jel 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás és 

szavazati jog 

mértéke 

         

          

          

 

 

2. Az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 

államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 

szóló egyezménye van 

 

Az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik: 

 

 az Európai Unió valamely tagállama:  

 Magyarország 

 egyéb: …………………………,  

 



 

 

vagy  

 

 az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: 

 ……………….,  

 

vagy 

 

 a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………………...,  

 

vagy 

 

 olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van: ………………….. 

 

(a megfelelő rész „X”-el jelölendő, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 

megnevezni) 

 

3. Nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak: 

 

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről: 

 

3.1. 

 Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött 

külföldi társaság; 

 

vagy 

 

 Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.  

 



 

 

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő.)  

 

Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül 

annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött 

külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése. 

 

3.2. 

 Az általam képviselt szervezet a Tao. 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe 

vételével nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak 

 

vagy 

 

 a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.  

 

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő) 

 

4. A gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében az 1., 2. és 3. pontok szerinti feltételek fennállnak; 

 

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely)  

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

 

Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden 

olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal 

vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni 

kell. 

 



 

 

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több 

mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról  

 

 

4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 

% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: tulajdonos szervezet) tényleges 

tulajdonosai, valamint adóilletékessége 

(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ss

z. 

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak 

neve 

tulajdoni 

hányadán

ak 

mértéke 

% 

befolyásána

k, szavazati 

jogának 

mértéke 

% 

adóilletősége neve 
születés

i neve 

születés

i helye 

születés

i ideje 

anyja 

neve 

tulajdo

ni 

hányad 

% 

befolyá

s, 

szavaza

ti jog 

mérték

e 

% 

1. 

        

              

              

              

2. 

        

              

              

              

3. 
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4.2. A tulajdonos szervezet nem minősül a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak: 

 

4.2.1. 

 A tulajdonos szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem 

ellenőrzött külföldi társaság; 

 

vagy 

 

 A tulajdonos szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.  

 

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő.)  

 

Amennyiben a tulajdonos szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak 

kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött 

külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése. 

 

4.2.2. 

 A tulajdonos szervezet a Tao. 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek 

figyelembe vételével nem minősül a Tao. szerinti meghatározott ellenőrzött 

külföldi társaságnak 

 

vagy 

 

 a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.  

 

(A megfelelő rész „X”-el jelölendő) 

 

 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a 

szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). 
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Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, 

amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül. 

 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy 

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes 

szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 

szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Ajánlatkérő ezen feltétel ellenőrzése 

céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak 

szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, 

hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.]; 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést 

Ajánlatkérő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 

szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.] 

- Ajánlatkérő az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő 

követelés elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt 

szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat 

kezelni. 

 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen 

változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás 

bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm Ajánlatkérő részére, vagy amennyiben az 

általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 

 

 

Kelt:…………………………………………………… 

 

 

 

……………….................................. 

                     cégszerű aláírás 
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3. sz. minta 

KÖTELEZŐ NYILATKOZATOK 

 

a  

„TS-03 típusú utólagos és SA-88 típusú határátléptető bélyegző testek, nyomólapok és 

bélyegző párnák beszerzése” tárgyú beszerzési eljárásban 

 

 

Alulírott …………………………………….. (Részvételre jelentkező), melyet képvisel: 

…………… ……………….(név) 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

 

1. Nyilatkozom, hogy a beszerzési eljárás megnyerése esetén a szerződés aláírására 

……………………………….. jogosult (amennyiben a  szerződés aláírására jogosult nem 

azonos a cégjegyzésre jogosulttal, névre szóló meghatalmazásának benyújtása is 

szükséges). 

2. Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy a részvételi jelentkezés elkészítésével és 

beadásával kapcsolatos összes költség Részvételre jelentkezőt terheli. Részvételre 

jelentkezőnek nincs joga semmilyen, a kifejezetten megadott jogcímeken kívül, egyéb – így 

különösen anyagi – igény érvényesítésére. A beszerzési eljárás eredményes vagy 

eredménytelen befejezésétől függetlenül, az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel 

kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  

Tudomásul veszem továbbá, hogy az Ajánlatkérő a benyújtott részvételi jelentkezéseket 

nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben. 

3. Tudomásul veszem, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő 

kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden 

személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. 

4. A Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához és a 

szerződés teljesítéséhez kapacitást nyújtó szervezete(ke)t: 

- nem kívánok igénybe venni.  

- igénybe kívánok venni a .…... rész vonatkozásában. (a megfelelő aláhúzandó; 

igénybevétel esetén az érintett rész(ek) számát be kell írni) 

 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, 

címe:………………………………………………………………………………….. 

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására 

támaszkodik részvételre jelentkező (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölése):……………………………………………………………… 

(Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét a Vbt. 50. § (6)-(7) bekezdéseiben 

foglaltakra.)  

 

5. A Vbt. 51. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint vállalkozásom: 

- mikrovállalkozásnak 

- kisvállalkozásnak 

- középvállalkozásnak minősül. 
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- nem tartozik a törvény hatálya alá. 

6. Nyilatkozom, hogy a teljesítéshez alvállalkozót: 

- nem kívánok igénybe venni.  

- igénybe kívánok venni. (a megfelelő aláhúzandó) 

A Vbt. 51. § (6) bekezdés alapján: 

a) A beszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe 

venni:…………………………………………………………………………………....  

b) Az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók: 

………………………………………………………………………………………….. 

7. A Vbt. 51. § (8) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy nem veszek igénybe a szerződés 

teljesítéséhez a Vbt. 45. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

8. Nyilatkozom annak elismeréséről, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. 

törvény 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből 

finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő 

szerződéseket a Megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a Megrendelő (vagyonkezelő) nevében 

vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a 

szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 

szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 

9. Nyilatkozom, hogy jelen eljárás során és nyertességem esetén a szerződés teljesítése során 

nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el a Vbt. 9. §-ban foglalt összeférhetetlenségi 

szabályokba ütköző személy. 

10. Nyilatkozom, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok az eredetivel azonosak. 

11. Hozzájárulok, hogy Ajánlatkérő a kizáró okok ellenőrzése során tudomására jutó, a kizáró 

okokkal összefüggő adatokat kezelje. 

12. Tudomásul veszem, hogy Ajánlatkérő a Vbt. 130. § (3) bekezdése alapján a TBT-m 

érvényességét az NBF-fel írásban visszaigazoltatja, valamint a Vbt. 130. § (6) bekezdése 

alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet cég- valamint személyellenőrzését 

az Alkotmányvédelmi Hivataltól megkéri.  

 

Kelt: ………………, 2022. …………….   

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: Közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi részvételre jelentkező köteles ezt 

a nyilatkozatot külön-külön megtenni 
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AJÁNLOTT (NYILATKOZAT) MINTÁK 
 

4. sz. minta 

        

NYILATKOZAT A RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 13.  PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ 

OKOKRÓL 

a Vbt. 45. § (1) bekezdés 1., 3-16. pontjában, a Vbt. 45. § (2) bekezdésében, valamint a 

Vbt. 128. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt kizáró okok 

 

a „TS-03 típusú utólagos és SA-88 típusú határátléptető bélyegző testek, nyomólapok és 

bélyegző párnák beszerzése” 

tárgyú beszerzési eljárásban 

 

Alulírott …………………………………….. (részvételre jelentkező), melyet képvisel: 

…………… 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi 

XXX. törvényben (Vbt.) foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet részvételre 

jelentkező aki:  

 

45. § (1) bekezdés 

1. 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: 

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

törvény) vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 

szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 

elkövetését is, 

b) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 

vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 

kezelés, hanyag kezelés vagy a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 

bűncselekmények, továbbá a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés, 

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

érdekeinek megsértése vagy a Btk. szerinti költségvetési csalás, 

d) az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint az ehhez 

kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet, 

e) az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 

terrorizmus finanszírozása, 

f) az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 

kényszermunka; 
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g) az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás, beszerzési 

közbeszerzési és koncessziós eljárásban, 

h) az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet III. Címe szerinti bűncselekmények, vagy a Btk. 

szerinti minősített adattal visszaélés, továbbá 

i) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–h) alpontban felsoroltakhoz hasonló 

bűncselekmény; 

3. végelszámolás alatt áll vagy az ellene indult csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést tettek közzé, 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, 

4. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették, 

5. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 

elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, 

6. három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak 

felülvizsgálata esetén bírósági határozat) megállapította, hogy valamely korábbi beszerzési 

eljárás, vagy az eljárás eredményeképp megkötött szerződés teljesítése során megszegte az 

információk biztonságával vagy az ellátás biztonságával kapcsolatos kötelezettségeit, 

7. tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 

2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján, vagy az adott beszerzési 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, 

8. beszerzési, közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a jogorvoslati szerv által jogerősen 

eltiltásra került, a jogerőre emelkedett határozatban megállapított időtartam végéig, 

9. korábbi beszerzési, közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis 

nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került 

sor az érintett közbeszerzési, vagy beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, 

10. az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a hamis adatot 

szolgáltat, illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, ha 

a) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, 

alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 

értékelésére vonatkozó döntését, és 

b) 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, 

11. az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali 

folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt 

biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési, közbeszerzési eljárásból 

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

beszerzési, közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, 

12. tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

a) 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, 
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amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 

az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 

b) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 

pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

c) 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 b) alpont szerinti feltétel fennáll; 

13. 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 jogerőre emelkedett közigazgatási – vagy annak 

felülvizsgálata esetén 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, 

14. esetében a 9. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a beszerzési eljárás előkészítésében 

való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet 

más, kevésbé kényszerítő intézkedésekkel hatékonyan orvosolni, 

15. a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben 

meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a 

versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható 

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

ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – három évnél nem 

régebben – jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki, 

16. esetében az ajánlatkérő kellően megalapozott információval rendelkezik annak 

megállapításához, hogy az adott beszerzési 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, 

45. § (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 1. 

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

büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 

b) az (1) bekezdés 1. 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. 
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128. § (1) bekezdés  

A 45. §-ban foglaltakon túl az eljárásban részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt 

az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az 1978. évi IV. törvény szerinti 

légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű 

hatalomba kerítése, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása, 

terrorizmus finanszírozása, valamint jármű hatalomba kerítése bűncselekményt, vagy 

személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 

elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányok alól nem mentesült. 

128. § (2) bekezdés  

Az (1) bekezdésben említett bűncselekményekhez hasonló bűncselekmény alatt az Európai 

Unió más tagállamában letelepedett gazdasági szereplő esetében a 2002/475/IB kerethatározat 

1. és 3. cikke szerinti terrorista bűncselekményeket és terrorista tevékenységekkel összefüggő 

bűncselekményeket, valamint 4. cikke szerinti felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet kell érteni. 

128. § (3) bekezdés  

A 45. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti, szakmai tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmények 

különösen az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet III. címében meghatározott bűncselekmények, 

illetve a Btk. 265. §-ában meghatározott minősített adattal visszaélés. 

 

 

Kelt: 

 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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5. sz. minta 

NYILATKOZAT A RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 13. PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ 

OKOKRÓL 

a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában foglalt kizáró ok 

 

a „TS-03 típusú utólagos és SA-88 típusú határátléptető bélyegző testek, nyomólapok és 

bélyegző párnák beszerzése” tárgyú beszerzési eljárásban 

 

Alulírott …………………………………….. (részvételre jelentkező), amelyet képvisel: 

…………… 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

Nem állnak fenn velünk szemben a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi 

XXX. törvényben (Vbt.) foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet részvételre 

jelentkező aki:  

 

Vbt. 45.§ (1) bekezdés 12. pont b) alpont:  

„olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 

pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.” 

 

1.) A Vbt. 45.§ (1) bekezdés 12. pont b) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében külön is 

nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén nem 

jegyeznek/jegyeznek3.  

 

2.) Mint szabályozott tőzsdén nem jegyzett4 részvételre jelentkező, az alábbiak szerint 

nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló 

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

tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről: 

 

Tényleges tulajdonos neve 
Tényleges tulajdonos állandó 

lakóhelye: 

1.  

2.  

…  

VAGY* 

 

2.b) A részvételre jelentkezőnek a pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja  ra),- rb), vagy 

rc)-rd), alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.  

 

Kelt: 

 

 

* A nem kívánt szöveg törlendő/áthúzandó vagy az alkalmazandó rész aláhúzandó 

                                                           
3 A megfelelő rész aláhúzandó! 
4 Csak abban az esetben kitöltendő, ha a részvételre jelentkező az 1.) pontban szabályozott tőzsdén nem jegyzett 

részvételre jelentkezőként tüntette fel magát.  

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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6. sz. minta 

 

NYILATKOZAT A RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 13. PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ 

OKOKRÓL 

a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontja szerinti kizáró ok 
 

a „TS-03 típusú utólagos és SA-88 típusú határátléptető bélyegző testek, nyomólapok és 

bélyegző párnák beszerzése” tárgyú beszerzési eljárásban 

 

Alulírott …………………………………….. (részvételre jelentkező), melyet képvisel: 

…………… 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi 

XXX. törvényben (Vbt.) foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet részvételre 

jelentkező aki:  

 

Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpont: 

„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 b) alpont szerinti feltétel fennáll” 
 

A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében külön is 

nyilatkozom, hogy 
 

1. Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a 

társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik.5 

vagy 

 

2. A társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkező jogi személy(ek) és/vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet(ek) az alábbiak:6 

 

Név Székhely 

  

  

  

  

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) 

bekezdés 12. pont c) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 

 

Kelt: 

 

 ………………………………. 

 cégszerű aláírás 

                                                           
5Nem kívánt rész törlendő 
6Nem kívánt rész törlendő 
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7. sz. minta 

 

NYILATKOZAT A RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 13. PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ 

OKOKRÓL7 

a Vbt. 45. § (1) bekezdés 18. pontjában foglalt kizáró ok 

 

a „TS-03 típusú utólagos és SA-88 típusú határátléptető bélyegző testek, nyomólapok és 

bélyegző párnák beszerzése” tárgyú beszerzési eljárásban 

 

 

Alulírott …………………………………….. (részvételre jelentkező), melyet képvisel: 

…………… 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m : 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi 

XXX. törvény (Vbt.) 45. § (1) bekezdés 18. pontjában foglalt kizáró ok, mely szerint nem lehet 

részvételre jelentkező, aki: 

 

45. § (1) bekezdés 

18. a Vbt. 101. § szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három 

évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata 

esetén bírósági határozat megállapította. 

 

Kelt: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Részvételre jelentkezőnek a nyilatkozatot a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerint kell megtennie. A 

jogszabályi rendelkezés értelmében ajánlatkérő a kizáró ok fenn nem állásának igazolására következő igazolásokat 

és nyilatkozatokat fogadja el: „… részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem 

tehető az érintett országban, a részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő 

gazdálkodó szervezet által bíróság, hatóság, közjegyző, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy általuk 

hitelesített nyilatkozatot.” 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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8. sz. minta 

 

NYILATKOZAT A RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 13. PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ 

OKOKRÓL 

a Vbt. 91. § (3) bekezdés alapján az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában 

résztvevő más szervezet vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró 

okok fenn nem állásáról  

 

a „TS-03 típusú utólagos és SA-88 típusú határátléptető bélyegző testek, nyomólapok és 

bélyegző párnák beszerzése” tárgyú beszerzési eljárásban 

 

Alulírott …………………………………….. (részvételre jelentkező), melyet képvisel: 

…………… 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m :  

 

A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Vbt. 45. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 

kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá az általunk az alkalmasság igazolására 

igénybe venni kívánt más gazdálkodó szervezet/ek sem tartoznak a Vbt. 45.§ (1) és (2) 

bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kelt: ………………, 2022. …………… „…” 

 

 

 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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9. sz. minta 

CÉG-ADATLAP 

AZ IPARBIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS ELVÉGZÉSÉHEZ 

 

 

A megszerezni kívánt telephely biztonsági tanúsítvány minősítési szintje (kérjük 

aláhúzással megjelölni): 

 

 „Bizalmas!” 

 

 

1. ÁLTALÁNOS ADATOK 

 

 

a) A gazdálkodó szervezet cégszerű megnevezése: 

 

Teljes név magyarul: 

Rövidített név magyarul: 

 

Teljes név angolul:  

Rövidített név angolul: 

 

 

b) Pénzforgalmi jelzőszám: 

 

 

c) KSH törzsszám (adószám):  

 

 

d) Cégjegyzés száma:  

 

 

e) A számlakezelő pénzintézet(ek) adatai*: 

 

Név: 

Cím: 

Számlaszám: 

 

 

f) A gazdálkodó szervezet jegyzett tőkéje: 

 

 

g) Alapítás időpontja: 

 

 

h) Az alapító tagok felsorolása*: 

 

Név: 

Cím: 

Tulajdonhányad: 
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Megjegyzés: Több alapító tag esetén a felsorolást külön mellékletben kell csatolni! 

 

 

i) A gazdálkodó szervezet jelenlegi tulajdonosainak megnevezése a tulajdoni arányok 

feltüntetésével:  

 

  állami tulajdon: ……..% 

 

  önkormányzati tulajdon (az önkormányzat megnevezésével): …….. % 

 

  magyar állampolgárságú természetes személy tulajdona (cégtulajdonos neve, születési 

adatai, anyja neve, lakcíme, tulajdonhányada)*: …….. % 

 

  külföldi állampolgárságú természetes személy tulajdona (cégtulajdonos neve, születési 

adatai, anyja neve, lakcíme, tulajdonhányada)*: ……… % 

 

  Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság megnevezése, azonosító adatai (székhely, 

cégjegyzékszám, adószám), tulajdonosai és tulajdonaránya*: ………..% 

 

  külföldön bejegyzett gazdasági társaság megnevezése, azonosító adatai (székhely, 

nyilvántartási szám, adószám), tulajdonosai és tulajdonaránya*: ……...% 

 

  dolgozói/alkalmazotti tulajdonarány:…….% 

 

  egyéb (megnevezve): ……..% 

 

Megjegyzés: Több tulajdonos esetén a felsorolást külön mellékletben kell csatolni! 

 

 

j) A gazdálkodó szervezet érdekeltsége más gazdálkodó szervezetben*: 

 

Cégnév: 

Székhely: 

Cégjegyzékszám: 

Tulajdonhányad: 

 

 

k) A gazdálkodó szervezet legjellemzőbb TEÁOR kódjai és azok megnevezései*:  
 

Főtevékenység TEÁOR kódja és megnevezése: 

 

Egyéb tevékenység TEÁOR kódja és megnevezése: 

 

l) A gazdálkodó szervezet székhelyének adatai: 

 

Cím: 

 

Levelezési cím: 

 

Postafiók szám: 
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m) A gazdálkodó szervezet telephelye*: 

 

Megnevezés: 

Cím: 

 

 

n) A gazdálkodó szervezet fióktelepe*: 

 

Megnevezés: 

Cím: 

 

 

o) Van-e a gazdálkodó szervezetnek üzleti kapcsolata nem NATO vagy EU tagállamban 

bejegyzett gazdálkodó szervezettel? (Amennyiben igen, kérjük a következőket feltüntetni: 

gazdálkodó szervezet neve, székhelye, ország megnevezése; szerződéskötés időpontja, tárgya 

és volumene.) 

 

 

p) A gazdálkodó szervezet vezetőségének tagjai tanácsadóként kapcsolatban állnak-e 

külföldi személyekkel, szervezetekkel? (Amennyiben igen, kérjük a következőket feltüntetni: 

a személy vagy szervezet neve; lakcím/székhely, ország megnevezése; a tevékenység jellege.) 

 

 

r) Az iparbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban további felvilágosítást 

adó/kapcsolattartó személy: 

 

Név: 

Munkahely: 

Beosztás: 

Munkahelyi telefonszám: 

Munkahelyi e-mail cím: 

 

 

2. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET VEZETŐJE ÉS TESTÜLETEI 

 

 

a) A gazdálkodó szervezet vezetője*: 
 

Név: 

Beosztás: 

Munkahelyi telefonszám: 

Munkahelyi e-mail cím: 

 

Lakóhelyének címe: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Állampolgárság: 

 

 

b) Vezető testület tagjai (ha van: Igazgatótanács tagjai is!) *.  
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(Kérjük felsorolni a gazdálkodó szervezet operatív irányításában részt vevő, aláírásra 

jogosult személyeket is.) 

 

Név: 

Beosztás: 

Munkahelyi telefonszám: 

Munkahelyi e-mail cím: 

 

Lakóhelyének címe: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Állampolgárság: 

 

 

c) Felügyelő bizottság tagjai*: 

 

Név: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Állampolgárság: 

 

 

d) Könyvvizsgáló: 

 

Név: 

Munkahely: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Állampolgárság: 

 

 

e) Kijelölésre kerülő biztonsági vezető: 

 

Név: 

Beosztás: 

Munkahelyi telefonszám: 

Munkahelyi e-mail cím: 

 

Lakóhelyének címe: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Állampolgárság: 
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f) Titkos ügykezelő: 

 

Név: 

Beosztás: 

Munkahelyi telefonszám: 

Munkahelyi e-mail címe 

 

Lakóhelyének címe: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Állampolgárság: 

 

 

g) Titkos ügykezelő helyettese: 

 

Név: 

Beosztás: 

Munkahelyi telefonszám: 

Munkahelyi e-mail cím: 

 

Lakóhelyének címe: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Állampolgárság: 

 

 

h) Rendszerbiztonsági felügyelő: 

 

Név: 

Beosztás: 

Munkahelyi telefonszám: 

Munkahelyi e-mail címe: 

 

Lakóhelyének címe: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Állampolgárság: 

 

 

i) Rendszeradminisztrátor: 

 

Név: 

Beosztás: 

Munkahelyi telefonszám: 

Munkahelyi e-mail cím: 

 

Lakóhelyének címe: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Állampolgárság: 
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Megjegyzés: Amennyiben a felsoroltak közül valaki rendelkezik 5 évnél nem régebbi 

nemzetbiztonsági ellenőrzéssel, a biztonsági szakvélemény kiállításának időpontját, 

valamint a kiállító nemzetbiztonsági szolgálat nevét is fel kell tüntetni. 

 

 

3. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET HELYZETE GAZDASÁGBIZTONSÁGI 

SZEMPONTBÓL 

 

 

a) Tapasztaltak-e olyan irányú törekvéseket, hogy külföldi személyek vagy szervezetek 

ellenőrizni, illetve befolyásolni kívánták a gazdálkodó szervezet vezetését, valamint 

működését? 

 

 

b) Fontosnak ítélt és a biztonsági ellenőrzést elősegítő egyéb közlendő: 

 

 

4. MINŐSÍTETT SZERZŐDÉSEK 

 

 

a) A telephely biztonsági tanúsítvány megszerzésének célja katonai projektben való 

részvétel?  

 

Igen/Nem (kérjük aláhúzással jelölni) 

 

 

b) Sor került-e az elmúlt évben a gazdálkodó szervezet bevonására minősített 

szerződésbe? (Amennyiben igen, a tájékoztatásnak tartalmaznia kell a minősített szerződés 

azonosító adatait, tárgyát, minősítési szintjét, futamidejét.) 
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5. NYILATKOZAT 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Cég-adatlapon feltüntetett adatok a 

valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt gazdálkodó szervezet: 

 

  Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet; 

  60 napon túli köztartozása nincs; 

  az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem 

egyenlített tartozása nincs;  

  Magyarország területén közbeszerzési eljárástól nincs eltiltva; 

  végelszámolás alatt nem áll, ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs 

folyamatban; 

  tevékenységét nem függesztették fel; 

  nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 

járulékfizetési kötelezettsége (kivételt képez, ha azok megfizetésére halasztást kapott); 

  az elmúlt öt évben lefolyatott közbeszerzési eljárásban ajánlattételkor hamis 

adatszolgáltatás miatt közbeszerzési eljárásból kizárva nem lett; 

  a cég közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését 

jogerős államigazgatási vagy bírósági határozat nem állapította meg; 

  üzletviteli körében öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben, jogerős 

versenyfelügyeleti eljárásban megállapított jogszabálysértést nem követett el; 

  a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vagy szolgáltatóknál a gazdasági szereplő 

számláján a pénzforgalom rendszeres, a hitelezők sorban állása nem fordult elő, a 

gazdasági szereplő a fizetési kötelezettségének eleget tesz. 

 

A magam és a kérelmező gazdálkodó szervezet ügyvezetése nevében hozzájárulok, hogy a 

nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott 

cégellenőrzés keretében a gazdálkodó szervezetet érintő adatokat gyűjtsenek, telephelyén 

vizsgálatot folytassanak. 

 

 

Kelt:  

 

P.H. 

 

 

 

 .................................................................   

cégszerű aláírás 

 

 .................................................................   

név, beosztás 

 

 

 

Megjegyzés: * Kitöltés során a sorok szükség szerint bővíthetők.  

A Cég-adatlap minden pontjának kitöltése kötelező; a nemleges válaszokat is kérjük jelölni.  
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

1. rész: Határátlépés helyének és idejének utólagos bejegyzésére szolgáló bélyegzőgép 

párnával (TS-03 utólagos bélyegző test párnával) 

 

Az eszköz rendeltetése: 

A megyei rendőr-főkapitányságok és a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság szervezeti elemei 

rendelkezzenek a schengeni határellenőrzés kiemelkedően fontos eszközével, az értékelhető 

nyomatkép elhelyezését szolgáló a határátlépés helyének és idejének utólagos bejegyzésére 

szolgáló bélyegzővel. 

 

Általános követelmények: 

 A részvételre jelentkezőnek meg kell felelnie a minősített adat átvételéhez, kezeléséhez 

és tárolásához előírt követelményeknek. 

 A bélyegzőgépnek, valamint a testhez tartozó bélyegzőpárnának meg kell felelnie az 

„NBSZ 133-1-3/2013. iktatószámú „Bizalmas!” minősítésű dokumentumban 

foglaltaknak. 

 A minősített műszaki specifikáció csak a nyertes ajánlattevő részére kerülhet átadásra. 

 Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötést követően – a bélyegzőgép és a hozzá tartozó 

bélyegzőpárna sorozatgyártásának megkezdését megelőzően – a bélyegzőgép és a hozzá 

tartozó bélyegzőpárna minőségi megfelelőségének megállapításához minta-

bélyegzőgépet, illetve a hozzá tartozó minta-bélyegzőpárnát szükséges csatolni, amely 

alapján a gyártási minőség, a dátumsor grafikai megjelenésére vonatkozó 

követelmények teljesülése, valamint a funkcionalitásában való megfelelés 

ellenőrizhető. 

 

A bélyegzőgéppel, illetve a hozzá tartozó bélyegzőpárnával szemben támasztott 

követelmények, technikai paraméterek: 

 

 A bélyegzőgépre rögzíthető legyen a jelen eljárásban beszerzendő nyomólap. 

 A bélyegzőpárna biztosítsa a dátumsor és a nyomólap kenését szolgáló két különböző 

színű festék megfelelő fizikai elválasztását (az összefolyás esélyének 

minimalizálásával). 

 A bélyegzőpárna legyen képes a jelenleg alkalmazásban lévő vízbázisú festékanyag 

megfelelő mennyiségű felvételére (jó nedvszívó kapacitás). 

 Szöveglap minimális mérete 30x45 mm legyen. 

 Dátumsor karaktereinek magassága 4 mm legyen. 

 A bélyegzőgépen legyen biztosított a dátumtárcsák szabad állíthatósága. 

 A festékpárna automatikusan elemelkedjen el a dátumtárcsától. 
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 A bélyegzőgép dátumtárcsáján lévő karakterek legyenek egy síkba állíthatóak a 

bélyegzőgépre felszerelt nyomólappal. 

 A bélyegzőgép legyen alkalmas a bélyegző nyomólap ragasztással történő rögzítésére. 

 

2. rész: Határátlépés helyének és idejének utólagos bejegyzésére szolgáló 

bélyegzőgéphez tartozó nyomólap (TS-03 utólagos bélyegző nyomólap) 

 

Az eszköz rendeltetése: 

A megyei rendőr-főkapitányságok és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság szervezeti elemei 

rendelkezzenek a schengeni határellenőrzés kiemelkedően fontos elemével, az értékelhető 

nyomatkép elhelyezést szolgáló a határátlépés helyének és idejének utólagos bejegyzésére 

szolgáló bélyegzővel. 

Általános követelmények: 

 Az ajánlattevőnek meg kell felelnie a minősített adat átvételéhez, kezeléséhez és 

tárolásához előírt követelményeknek. 

 Az elkészített nyomólapnak meg kell felelnie az „NBSZ 133-1-3/2013. iktatószámú 

„Bizalmas!” minősítésű dokumentumban foglaltaknak. 

 A minősített műszaki specifikáció csak a nyertes ajánlattevő részére kerülhet átadásra. 

 

 Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötést követően – a nyomólap sorozatgyártásának 

megkezdését megelőzően – a nyomólapok minőségi megfelelőségének 

megállapításához minta-nyomólapot szükséges benyújtania, amely alapján a gyártási 

minőség, a nyomólapok grafikai megjelenésére vonatkozó hazai követelmények 

teljesülése ellenőrizhető. 

 

A nyomólappal szemben támasztott követelmények, technikai paraméterek:  

 

 A nyomólap alapanyagának a rendszeresített vízbázisú festékkel szemben rezisztensnek 

kell lennie. 

 

 A nyomólap által készített nyomatoknak jó minőségű vonalszakadás mentesnek és 

egyenletes vonalvezetésűnek kell lennie, illetve a betűkben és grafikákban látható zárt 

területeknek festékmentesnek kell lenniük. 
 

Figyelemmel arra, hogy a konkrét műszaki követelmények minősített dokumentumban 

kerülnek rögzítésre, részvételre jelentkezőnek a műszaki vagy szakmai alkalmasság 

megállapításához alkalmas mintadarabot kell csatolni az alábbiak szerint: 

 

1. rész: 

A részvételre jelentkezőnek a műszaki vagy szakmai alkalmasság megállapításához alkalmas 

minta-bélyegzőgépet, illetve a hozzá tartozó minta-bélyegzőpárnát szükséges csatolni, amely 

alapján a gyártási minőség, illetve a funkcionalitásában való megfelelés ellenőrizhető. 
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A benyújtott mintadarab feleljen meg az alábbi követelményeknek: 

 A bélyegzőgépre rögzíthető legyen a jelen eljárásban beszerzendő nyomólap. 

 A bélyegzőpárna biztosítsa a dátumsor és a nyomólap kenését szolgáló két különböző 

színű festék megfelelő fizikai elválasztását (az összefolyás esélyének 

minimalizálásával). 

 A bélyegzőpárna legyen képes a jelenleg alkalmazásban lévő vízbázisú festékanyag 

megfelelő mennyiségű felvételére (jó nedvszívó kapacitás). 

 Szöveglap minimális mérete 30x45 mm legyen. 

 Dátumsor karaktereinek magassága 4 mm legyen. 

 A bélyegzőgépen legyen biztosított a dátumtárcsák szabad állíthatósága. 

 A festékpárna automatikusan elemelkedjen el a dátumtárcsától. 

 A bélyegzőgép dátumtárcsáján lévő karakterek legyenek egy síkba állíthatóak a 

bélyegzőgépre felszerelt nyomólappal. 

 A bélyegzőgép legyen alkalmas a bélyegző nyomólap ragasztással történő rögzítésére. 

2. rész: 

A részvételre jelentkezőnek a műszaki vagy szakmai alkalmasság megállapításához alkalmas 

minta-nyomólapot szükséges csatolni, amely alapján a gyártási minőség ellenőrizhető. 

A benyújtott mintadarab feleljen meg az alábbi követelményeknek: 

 

 A nyomólap alapanyagának a rendszeresített vízbázisú festékkel szemben rezisztensnek 

kell lennie. 

 

 A nyomólap által készített nyomatoknak jó minőségű vonalszakadás mentesnek és 

egyenletes vonalvezetésűnek kell lennie, illetve a betűkben és grafikákban látható zárt 

területeknek festékmentesnek kell lenniük. 

 

 Mintadarabbal kapcsolatos követelmények: 

- a grafika befoglaló keretének mérete 46,5×14,5 mm; 

- gravírozási mélység 0,8 mm; 

- a mintadarab anyaga: vulkanizált lézergravírozott; 

- grafikai megjelenése: 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

3. rész és 5. rész: SA-88 határátléptető bélyegzőtest párnával 

 

Az eszköz rendeltetése: 

A Schengen külső határszakasszal rendelkező megyei rendőr-főkapitányságok, illetve a 

Repülőtéri Rendőri Igazgatóság szervezeti elemei rendelkeznek a schengeni határellenőrzés 

kiemelkedően fontos eszközével, az értékelhető nyomatkép elhelyezését szolgáló határátléptető 

bélyegzővel. 

 

Általános követelmények: 

 A részvételre jelentkezőnek meg kell felelnie az EU minősített adat átvételéhez, kezeléséhez 

és tárolásához előírt követelményeknek. 

 

 A bélyegzőgépnek, valamint a testhez tartozó bélyegzőpárnának meg kell felelnie a 

Schengen-i Végrehajtó Bizottság SCH/COM-EX (94) 16 rev és SCH/Gem-Handb (93) 15 

számú határozatában foglalt előírásoknak. 

 

 A bélyegzőgépnek, valamint a testhez tartozó bélyegzőpárnának, valamint a testhez tartozó 

bélyegzőpárnának meg kell felelnie az „NBSZ 133/1-1/2009 EU határátléptető bélyegző 

dokumentációja” („Bizalmas”) című dokumentumban (26-34/1/2009 iktatószámú) 

foglaltaknak. 

 

 A minősített műszaki specifikáció csak a nyertes ajánlattevő részére kerülhet átadásra. 

 

A bélyegzőgéppel szemben támasztott követelmények, technikai paraméterek:   

 

 Amennyiben az ajánlattevő nem a jelenleg alkalmazott REINER D 53/EG típusú 

bélyegzőgépet ajánl meg, a megajánlott bélyegzőgépnek egyenértékűnek kell lennie a 

jelenleg alkalmazott REINER D 53/EG típusú bélyegzőgéppel, ahhoz illeszkedjen, 

illetve arra rögzíthető legyen a jelenleg alkalmazott REINER D 53/EG típusú 

bélyegzőgépre felszerelt nyomólap. 

A bélyegzőpárnával szemben támasztott követelmények, technikai paraméterek:   

 A bélyegzőpárna illeszkedjen az jelenleg alkalmazásban lévő REINER D 53/EG típusú 

rendszeresített bélyegzőgépbe. 

 A bélyegzőpárna biztosítsa a dátumsor és a nyomólap kenését szolgáló két szín 

megfelelő fizikai elválasztását (az összefolyás esélyének minimalizálásával). 

 A bélyegzőpárna legyen képes a jelenleg alkalmazásban lévő olaj bázisú festékanyag 

megfelelő mennyiségű felvételére (jó nedvszívó kapacitás). 
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Az egyenértékűséget az alábbi táblázatban megjelölt paraméterek teljesítésével lehet 

ellenőrizni: 

 

Paraméterek 
Reiner D 

53/EG 

Megajánlott 

termék 

megfelel 

(igen/nem) 

Megjegyzés 

Szöveglap mérete 

(sárgaréz, vésés nélkül) 
50x30 mm   

Szám mérete 4 mm   

Szám típusa block   

Precíziós öntvény kerekek 

szöveg és dátum 

megjelenítésére 

igen   

Nikkelezett fém ház igen   

A bélyegzőgépen biztosított 

a dátumtárcsák szabad 

állíthatósága, a dátumsor 

karakterei váltókarral 

léptethetőek 

igen   

A festékpárna 

automatikusan elemelkedik 

a kerekektől 

igen   

A bélyegzőgéphez 

illeszkedjen, illetve 

rögzíthető legyen a jelenleg 

alkalmazott REINER D 

53/EG típusú 

bélyegzőgépre felszerelt 

nyomólap 

igen   

A bélyegzőgép 

dátumsorában lévő 

karakterek nyomólaphoz, 

illetve egymáshoz 

viszonyított elhelyezkedése, 

a karakterek mérete, 

tipográfiája egyezzen meg a 

jelenleg alkalmazásban lévő 

REINER D 53/EG típusú 

bélyegzőgépeken 

alkalmazottakkal 

igen   
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A bélyegzőgép 

dátumtárcsáján lévő 

karakterek legyenek egy 

síkban a bélyegzőgépre 

felszerelt nyomólappal 

igen   

A bélyegzőgép 

dátumtárcsájának karakterei 

fémből készüljenek, anyaga 

legyen rezisztens a jelenleg 

alkalmazásban lévő 

olajbázisú festékkel 

szemben 

igen   

 

4. rész és 6. rész: SA-88 határátléptető bélyegző nyomólap  

 

Az eszköz rendeltetése: 

A Schengen külső határszakasszal rendelkező megyei rendőr-főkapitányságok szervezeti 

elemei rendelkeznek a schengeni határellenőrzés kiemelkedően fontos elemével, az értékelhető 

nyomatkép elhelyezést szolgáló határátléptető bélyegzővel. 

Általános követelmények: 

 Az ajánlattevőnek meg kell felelnie az EU minősített adat átvételéhez, kezeléséhez és 

tárolásához előírt követelményeknek. 

 

 Az elkészített nyomólapnak meg kell felelnie a Schengen-i Végrehajtó Bizottság 

SCH/COM-EX (94) 16 rev és SCH/Gem-Handb (93) 15 számú határozatában foglalt 

előírásoknak. 

 

 Az elkészített nyomólapnak meg kell felelnie az „NBSZ 133/1-1/2009 EU 

határátléptető bélyegző dokumentációja” („Bizalmas”) című dokumentumban (26-

34/1/2009 iktatószámú) foglaltaknak. 

 

 A minősített műszaki specifikáció csak a nyertes ajánlattevő részére kerülhet átadásra. 

 

 Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötést követően – a nyomólap sorozatgyártásának 

megkezdését megelőzően – a nyomólapok minőségi megfelelőségének 

megállapításához a határátkelőhely típusai (közúti, vasúti, légi, vízi), illetve irányának 

(belépő, kilépő) megfelelően összesen 4 db (1 db belépő közúti, 1 db kilépő vasúti, 1 db 

belépő légi és 1 db kilépő vízi) minta-nyomólapot szükséges benyújtania, amely alapján 

a gyártási minőség, a nyomólapok grafikai megjelenésére vonatkozó európai uniós, 

illetve hazai követelmények teljesülése, illetve a bélyegzőtesthez történő illeszkedés, az 

ahhoz történő rögzítés megfelelősége ellenőrizhető. 
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A nyomólappal szemben támasztott követelmények, technikai paraméterek:  

 

 A nyomólap fém alapanyagának, a rendszeresített olajbázisú festékkel szemben 

rezisztensnek kell lennie. 

 

 A nyomólap által készített nyomatoknak jó minőségű vonalszakadás mentesnek és 

egyenletes vonalvezetésűnek kell lennie, illetve a betűkben és grafikákban látható zárt 

területeknek festékmentesnek kell lenniük. 

 

Figyelemmel arra, hogy a konkrét műszaki követelmények minősített dokumentumban 

kerülnek rögzítésre, részvételre jelentkezőnek a műszaki vagy szakmai alkalmasság 

megállapításához alkalmas mintadarabot kell csatolni az alábbiak szerint: 

 

3. rész és 5. rész:  

 

A részvételre jelentkezőnek a műszaki vagy szakmai alkalmasság megállapításához alkalmas 

minta-bélyegzőgépet szükséges csatolni, amely alapján a gyártási minőség, a jelenleg 

alkalmazásban lévő nyomólapokhoz történő illeszkedés, illetve a funkcionalitásában való 

megfelelés ellenőrizhető. 

 

A benyújtott mintadarab feleljen meg az alábbi követelményeknek: 

 Amennyiben a részvételre jelentkező nem a jelenleg alkalmazott REINER D 53/EG 

típusú bélyegzőgépet ajánl meg, a megajánlott bélyegzőgépnek egyenértékűnek kell 

lennie a jelenleg alkalmazott REINER D 53/EG típusú bélyegzőgéppel, ahhoz 

illeszkedjen, illetve arra rögzíthető legyen a jelenleg alkalmazott REINER D 53/EG 

típusú bélyegzőgépre felszerelt nyomólap.  

 Az egyenértékűséget az alábbi táblázatban megjelölt paraméterek teljesítésével lehet 

ellenőrizni: 

  

Paraméterek 
Reiner D 

53/EG 

Megajánlott 

termék 

megfelel 

(igen/nem) 

Megjegyzés 

Szöveglap mérete 

(sárgaréz, vésés nélkül) 
50x30 mm   

Szám mérete 4 mm   

Szám típusa block   

Precíziós öntvény kerekek 

szöveg és dátum 

megjelenítésére 

igen   
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Nikkelezett fém ház igen   

A bélyegzőgépen biztosított 

a dátumtárcsák szabad 

állíthatósága, a dátumsor 

karakterei váltókarral 

léptethetőek 

igen   

A festékpárna 

automatikusan elemelkedik 

a kerekektől 

igen   

A bélyegzőgéphez 

illeszkedjen, illetve 

rögzíthető legyen a jelenleg 

alkalmazott REINER D 

53/EG típusú 

bélyegzőgépre felszerelt 

nyomólap 

igen   

A bélyegzőgép 

dátumsorában lévő 

karakterek nyomólaphoz, 

illetve egymáshoz 

viszonyított elhelyezkedése, 

a karakterek mérete, 

tipográfiája egyezzen meg a 

jelenleg alkalmazásban lévő 

REINER D 53/EG típusú 

bélyegzőgépeken 

alkalmazottakkal 

igen   

A bélyegzőgép 

dátumtárcsáján lévő 

karakterek legyenek egy 

síkban a bélyegzőgépre 

felszerelt nyomólappal 

igen   

A bélyegzőgép 

dátumtárcsájának karakterei 

fémből készüljenek, anyaga 

legyen rezisztens a jelenleg 

alkalmazásban lévő 

olajbázisú festékkel 

szemben 

igen   
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4. rész és 6. rész: 

 

A részvételre jelentkezőnek a műszaki vagy szakmai alkalmasság megállapításához alkalmas 

minta-nyomólapot szükséges csatolni, amely alapján a gyártási minőség ellenőrizhető. 

A benyújtott mintadarab feleljen meg az alábbi követelményeknek: 

 

 A nyomólap fém alapanyagának, a rendszeresített olajbázisú festékkel szemben 

rezisztensnek kell lennie. 

 

 A nyomólap által készített nyomatoknak jó minőségű vonalszakadás mentesnek és 

egyenletes vonalvezetésűnek kell lennie, illetve a betűkben és grafikákban látható zárt 

területeknek festékmentesnek kell lenniük. 

 

 Mintadarabbal kapcsolatos követelmények: 

- a grafika befoglaló keretének mérete 46,5×14,5 mm; 

- gravírozási mélység 0,8 mm; 

- a mintadarab anyaga: réz; 

- grafikai megjelenése: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


