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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

 

1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ  ADATAI 

 

Ajánlatkérő neve:   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

Ajánlatkérő címe:    5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. szám 

NUTS-kód:     HU322 

Kapcsolattartó személy:   Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

Ajánlatkérő központi telefonszáma:  +36 56795747 

Ajánlatkérő faxszáma:   +36 56795789 

Ajánlatkérő e-mail címe:   szegedi.bela@jasz.gov.hu 

Ajánlatkérő általános címe:   http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok 

Technikai azonosító:    AK10125 

Ajánlatkérő 2015. évi CXLIII. törvény szerinti besorolása:  Kbt. 5. § (1) bekezdés c)  

Az ajánlatkérő típusa:   Közjogi szervezet 

Fő tevékenység   Általános közigazgatás 

 

2.) AZ AJÁNLATKÉRŐK NEVÉBEN ELJÁRÓ SZERVEZET  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE 

 

Név:  KÁR-MENTOR Bt. 

Kapcsolattartó személy:  Tóth Róbert Miklós 

  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Lajstromszám:  00046 

Cím:  5000 Szolnok, Arany János utca 20. 

Telefonszám:   +36 56 426226 

Telefaxszám:   +36 56 513395 

E-mail cím:   kozbeszerzes@karmentor.hu 

 

 

3.) AZ ELJÁRÁS JOGCÍME 

 

A Kbt. 98. § (2) bekezdése c) pontja alapján, az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt 

kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő 

számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya 

nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő 

módon határozták meg;  

Közbeszerzés tárgya:  Szolgáltatás megrendelés 

 

Szerződés típusa:  Vállalkozási szerződés 

 

 

 

mailto:szegedi.bela@jasz.gov.hu
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4.) A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA 

 

A Kbt. 99. § (1) bekezdése alapján, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás – a 98. § (4) 

bekezdés c)–d) pontja szerinti eljárás kivételével – ajánlattételi felhívás megküldésével 

kezdődik.  

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdése c) pontja 

esetén a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő tehet ajánlatot.  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági 

szereplő számára elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével 

(cégnév, székhely, adószám, kapcsolattartó neve, e-mail cím) - korlátlanul és teljes körűen, 

térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. 

 

Honlapcím:  http://www.karmentor.hu/eljarasok  

  -> tárgyi eljárás kiválasztása 

 

 

5.1.) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 

 

Fő CPV-kód:                 

72262000-9 Szoftverfejlesztési szolgáltatások 

 

További  CPV-kód:     
72260000-5 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 

72261000-2 Szoftver-támogatási szolgáltatások  

 

Kiegészítő CPV-kód:   

- 

 

 

5.2.) A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE  

 

Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának 

fejlesztése 
 

A fejlesztés ütemezése 

I. ütem (Szerződés hatálybalépése+ 3 hónap) 

 

TFÍK webes alkalmazás alábbi funkcióinak elkészítése: 

 Authentikáció, jogosultságkezelés (meglévő authentikációs modul - CRM - 

használatával) 

 Ügytípusok, kapcsolódó intézkedések, szükséges dokumentum típusok kezelése, 

definiálása 

 

Szállítandó dokumentumok/ tevékenységek: 

http://www.karmentor.hu/eljarasok
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 Előzetes funkcionális specifikáció/ Tervezés 

 Előzetes rendszerterv /Tervezés 

 Fejlesztői, teszt környezet kialakítása 

 

II. ütem (I. ütem teljesítése + 3 hónap) 

 

TFÍK webes alkalmazás alábbi funkcióinak elkészítése: 

 Naplózás 

 CRM megújítása 

o Önkormányzatok, illetékes kormányhivatalok nyilvántartása 

o Hivatali hierarchia megvalósítása, hivatali változások követése 

 Saját hatáskörbe tartozó üzenetek megtekintése, Csatolt fájlok előnézete 

 Keresés az ügyek között az ÖR-ben levő rendeletek adatai alapján is, szövegkeresés 

(csatolmányban is) 

 Ügy létrehozás, eljárás indítás a rendszeren belül 

o Kötelezően benyújtandó dokumentumok ellenőrzése 

o Dokumentumok formátumának ellenőrzése 

o Meta-adatok megadása 

o Rendelet-kereső, ügyhöz kapcsolás (ÖR interfész) 

 Kedvenc ügyek 

 OSAP 1622 statisztikához teljes adatszolgáltatás, OSAP 1621 statisztikához 

adatszolgáltatás előkészítése  

 Dokumentumok hitelességének ellenőrzése (digitális aláírás és aláírás-ellenőrzés 

bevezetése) 

 Az I-II. ütem fejlesztéseinek tesztelése  

 

Szállítandó dokumentumok/ tevékenységek: 

 Pontosított funkcionális specifikáció 

 Pontosított rendszerterv 

 Tesztelési terv 

 Tesztelési forgatókönyv 

 Tesztelés, hibajavítás 

 Oktatási dokumentáció / Oktatás 

 Éles és oktatási környezet kialakítása 

 Telepítés 

 Éles indulás támogatása 

 

III. ütem (II. ütem teljesítése + 5 hónap) 

 

TFÍK webes alkalmazás alábbi funkcióinak elkészítése: 

 Központi Azonosítási Ügynök alrendszerhez való integráció, SSO 

 Ügyek közötti kapcsolatok kezelése 
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 Egyéb külső rendszerekkel való kapcsolat 

 Ügy továbbítás eljáró szerv felé 

 Ügyek archiválása 

 Korábbi ügyek beillesztése az új rendszerbe (fájl szintű elérés) 

 Ügy státuszok, workflow (végső) 

 Törvényességi felügyeleti eljárás teljes elektronizálása 

 

Szállítandó dokumentumok/ tevékenységek: 

 Végleges rendszerterv 

 Felhasználói kézikönyv /Dokumentálás 

 Üzemeltetői kézikönyv/ Dokumentálás 

 Tesztelési terv kiegészítése 

 Tesztelési forgatókönyv kiegészítése 

 Tesztelés, hibajavítás 

 Oktatási dokumentáció / Oktatás 

 Telepítés 

 Éles indulás támogatása 

 

Egyéb szállítandók: 

 Forráskód 

 Tesztelés eredményeit, a korrekciók elvégzésének befejezését igazoló dokumentumok 

 

Ajánlattevő köteles a II. ütem, valamint a III. ütem véghatáridejét követő naptól kezdődően 10 

napos tesztidőszakot és tesztfelületet biztosítani Ajánlatkérő számára.  

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

Az elvégzendő feladatok részletezése az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki 

leírásban található. 

 

 

6.) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA 

 

Vállalkozási szerződés keretében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint 

projektgazda részére, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 

(KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági 

eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt 

keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás 

Moduljának fejlesztése ” tárgyú feladatok elvégzése 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján eljárást 

eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, 

bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően 

következik be. 

 

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 



8 
 

 

Ajánlatkérő a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 

keretében megvalósuló kiemelt - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások 

és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt tárgyában.  

2017. június 26-án Támogatási Szerződés módosítást nyújtott be a projekt 

megkezdhetőségének a biztosítása érdekében 

 

A nyertes Ajánlattevővel megkötendő feltételes vállalkozói szerződés hatályba lépésének 

napja az a nap, amikor a Támogatási Szerződés módosítása hatályba lép,  és az erről 

szóló, Ajánlatkérő által megküldött értesítéstő levelet az  Ajánlattevő átvette.  

 

7.) A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE / IDŐTARTAMA 

 

A szerződés teljesítésének határideje: A szerződés hatályba lépésétől számított 11 hónap. 

 

 

8.) A TELJESÍTÉS HELYE 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.  

Székhelye: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. szám  

 

NUTS-kód HU101 

 

 

9.) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 

 

Magyarország Kormánya a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív program 

éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban a 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 azonosító jelű – „Hatósági eljárások és hatósági 

jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése” elnevezésű projekt, melynek 

finanszírozása az Európai Szociális Alapból és a Magyar Állami Költségvetés forrásaiból 

történik. 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítése utófinanszírozással történik. 

 

A támogatás intenzitása 100,000000%, melyből 80,900000 %-a Közigazgatás-és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programból [KÖFOP], 19,100000%-a Versenyképes 

Közép- Magyarország Operatív Programból [VEKOP] kerül finanszírozásra. 

 

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.  

 

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

 

A nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (5) bekezdésre tekintettel egy részszámla (I. és II. ütem 

vonatkozásában) és egy végszámla (III. ütem vonatkozásában) benyújtására jogosult. A 

számlák kifizetése a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

által meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére 

tekintettel 30 napos fizetési határidővel történik. Ajánlatkérő a számlák kifizetésekor 
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alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § és az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) rendelkezéseit. 

 

A teljesítésigazolásra a Kbt. 135. § (1) bekezdés az irányadó, továbbá az ajánlatkérő felhívja 

az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 135. § (5) és (6) bekezdésére. 

 

A fizetéssel és teljesítéssel kapcsolatos további információk részletes leírását a 

szerződéstervezet tartalmazza. 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden – a teljes szolgáltatás ellátásához szükséges – 

költséget, Ajánlattevő semmilyen más jogcímen költségtérítést, díjelszámolást nem 

igényelhet. 

 

 

Pénzügyi ütemezés: 

 

A Nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés teljesítése során a számlázás két 

részletben történik.  

 

Teljesítés igazolás: A szakmai teljesítés igazolása a 14/2012. (V. 11.) a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok Gazdálkodási Keretszabályzatáról szóló KIM utasításban foglaltak szerint 

történik. 

 

A számlákon a pályázat azonosító jelét és nevét is fel kell tüntetni („KÖFOP-1.0.0-VEKOP-

15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és 

egyszerűsítése). A számlákat a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani. 

 

A részletes finanszírozási feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés 

tervezet tartalmazza.  

 

 

10.) ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ 

(ALTERNATÍV) AJÁNLATOT, VALAMINT A RÉSZAJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE VAGY ANNAK 

KIZÁRÁSA 

 

Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja. 

 

A Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pontja alapján a részajánlat tételének kizárása esetén annak 

indoka:  

A beszerzés tárgyának jellege, a szerződés műszaki-technikai sajátosságai miatt egyetlen 

Ajánlattevő képes ajánlatot tenni, így a rész ajánlattétel nem ésszerű, nincs lehetőség arra, 

hogy más ajánlattevő tegyen kedvezőbb ajánlatot egy másik ajánlati rész tekintetében.  

 

 

11.) AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA 

 

Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár. 

 

A választott értékelési szempontot megalapozó körülmény: 
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A Kbt. 100. § (5) bekezdése figyelembe vételével az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár. Az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan 

meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a 

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők 

nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 

 

 

12.) A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a teljesítés időtartamára az 

alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító 

mellékkötelezettségeket köti ki: 

 

1.) Késedelmi kötbér: 

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott teljesítési határidőt olyan 

okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy ajánlatkérő jogosult a nyertes ajánlattevővel 

szemben késedelmi kötbért érvényesíteni. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi 

kötbér mértéke a késedelemmel érintett ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj 0,2 %-

a/naptári nap, azzal, hogy a nyertes ajánlattevővel szemben érvényesített késedelmi kötbér 

maximuma 50 naptári nap. 

 

A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, 

a szerződést felmondani, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

 

2.) Meghiúsulási kötbér 

 

Ajánlatkérő 50 naptári napi, Ajánlattevőnek felróható késedelmet követően jogosult a 

szerződéstől egyoldalúan elállni.  

Ajánlattevő köteles a munka neki felróható okból történő meghiúsulása esetén a szerződés 

teljes nettó végösszege 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni Ajánlatkérő 

részére. 

 

Az ajánlatkérő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha  

a) az Ajánlattevő a teljesítést megtagadja;  

b) az Ajánlattevő a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;  

c) a szerződés teljesítése az Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül;  

d) az Ajánlattevő a teljesítéssel – neki felróható módon – 50 naptári napot meghaladó 

késedelembe esik;  

e) az Ajánlattevő ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy az Ajánlatkérő által a 

szerződésszerű teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el;  

 

3.) Hibás teljesítési kötbér 

 

Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti szavatossági, jótállási 

kötelezettségeit nem teljesíti, ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért 

meghaladó kárigényt érvényesíthet.  

A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett részre vonatkozó nettó 

vállalkozói díj összegének 5 %-a, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után, de 

legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 %-a.  
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4.) Jótállás 

 

Ajánlattevő az általa elvégzett szolgáltatásért a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény szabályai szerint a végteljesítés szerződésszerű teljesítés elismerésétől számított 12 

hónap jótállást vállal. 

  

Ajánlatkérő a jótállás érvényesítési szándékát a hiba jelentkezését követően haladéktalanul 

írásban jelzi Ajánlattevő felé, aki 5 munkanapon belül köteles a hibát kijavítani. Amennyiben 

a hiba kijavítása határidőben nem történik meg, az Ajánlatkérő jogosult a hibát mással a 

nyertes Ajánlattevő költségén kijavíttatni. 

 

*** 

 

A nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége esetén Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő 

által elismert kötbér összegével csökkentve fizeti ki a nyertes Ajánlattevő aktuális számláját, 

figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra, amennyiben a Kbt. 135. § (6) 

bekezdésben foglalt feltételek fennállnak. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a nyertes 

Ajánlattevő köteles külön nyilatkozni Ajánlatkérő követelésének elismeréséről vagy annak 

kifogásolásáról. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének 

elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben 

minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot. 

Ajánlatkérő a kötbérkötelezettségeket a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

alapján [Ptk. 6:153. §, 6:154. §, 6:157. §, 6:186. § és a 6:187. §] írta elő. 

 

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az 

esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési 

kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti 

 

 

13.) JOGI HELYZET (KIZÁRÓ OKOK) – MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD 

 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) 

bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) 

bekezdésekre és a Kbt. 63. § (3) bekezdésre is. 

 

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az 

ajánlattevőt, alvállalkozót, aki 

- a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik; 

- részéről a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésben foglalt kizáró ok az eljárás során következett be. 

 

Igazolási mód: 

 

Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásban a kizáró okok igazolására a Kbt. 100. § (5) 

bekezdése alapján, a Kbt. 69. §-tól eltérően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum 

alkalmazása helyett már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtania a kizáró okok hiányára 

vonatkozó igazolásokat, amely alapján nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti 

kizáró okok hatálya alá. 
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Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell 

igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok 

hatálya alá. 

 

 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint, az alvállalkozók tekintetében 

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania, mely szerint 

nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) – (2) szerinti kizáró okok hatálya 

alá eső alvállalkozót. 

  

 

Ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni 

kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési 

eljárás, abban az esetben nemleges tartalmú nyilatkozatot kérjük csatolni az ajánlatba. 

A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat(ok)at a jelen közbeszerzési eljárásra 

vonatkozóan kell megtenni, továbbá a nyilatkozat(ok) kelte nem lehet korábbi, mint az 

ajánlattételi felhívás megküldésének napja. 

 

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok keltezésével 

kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel Ajánlattevő figyelmét:  

 

A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás 

megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből 

következően a becsatolt nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy 

azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az 

ajánlatkérő tárgyi, az Ajánlattételi felhívás 26.) pontjában szereplő időpontban 

megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására. 

A kizáró okok tekintetében az Ajánlattételi felhívás megküldésénél [Ajánlattételi 

felhívás 26.)] nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni. 

 

 

14.) AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK  

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi 

alkalmasságra vonatkozó feltételt. 

 

Műszaki-szakmai alkalmasság 

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján nem ír elő műszaki-szakmai alkalmasságra 

vonatkozó feltételt, mert a beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítés megfelelősége 

szempontjából ilyen alkalmassági feltétel előírása nem szükséges, a Kbt. 65. § (2) bekezdése 

alapján: „Nem szükséges külön indokolás, ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

jogalapja szerint csak meghatározott gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre”. 

(Jelen esetben a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerint egy gazdasági szereplő hívható fel 

ajánlattételre.) 
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15.) A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE, VAGY ANNAK KIZÁRÁSA 

 

Ajánlatkérő az ajánlattevő részére a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget. A 

Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján ajánlatkérő tájékoztatja T. Ajánlattevőt, hogy amennyiben a 

hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel 

szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő 

vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást. 
 

 

16.) AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

 

2017. augusztus 14. 12.00 óra 

 

 

17.) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. szám 175. számú iroda 

 

Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől-csütörtökig, 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a 

szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 

9:00-12:00 óráig lehet benyújtani. 

 

 

18.) AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE 

 

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar 

nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat 

magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. 

 

 

19.) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE 

 

Helyszín:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. szám 175. számú iroda 

 

Dátum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2017. augusztus 14. 12.00 óra 

 

 

20.) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK, INFORMÁCIÓ A BONTÁSI 

ELJÁRÁSRÓL 

 

Kbt. 68. § (1), (2), (3), (4) és (6) bekezdés szerint. 
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21.) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A jelen közbeszerzés európai uniós forrásból valósul meg, a „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-

2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és 

egyszerűsítése” projekt keretén belül. 

 

 
22.) A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL 

ELŐÍRT ALAPVETŐ SZABÁLYAI, VALAMINT AZ ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA   

 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati 

kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az 

megfelel-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott 

feltételeknek. 

A tárgyaláson kizárólag az ajánlattevő képviseletére jogosult személyek vehetnek részt, 

akiknek képviseleti jogosultságukat a tárgyaláson való részvétel tekintetében igazolni kell. A 

cégjegyzésre nem jogosult személyeknek cégszerűen aláírt meghatalmazást kell magukkal 

hozni, amennyiben azt még az ajánlatban nem vagy nem a tárgyaláson való részvételre 

kiterjedő tartalommal csatolták, a meghatalmazók részéről pedig csatolni kell az aláírási 

címpéldányt vagy az aláírás mintát szintén akkor, ha ezt az ajánlat nem tartalmazza. A 

cégjegyzésre jogosult személyek részéről a tárgyalásra el kell hozni az aláírási címpéldányt 

vagy az aláírás mintát akkor, ha ezt az ajánlat még nem tartalmazza. 

 

Kérjük az ajánlattevőt, hogy a tárgyalásra hozza magával az ajánlattevőre vonatkozó, az 

ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonatot egyszerű másolatban – 

amennyiben az a céginformációs szolgálat ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-

adatok alapján nem tölthető le. 

 

Ajánlatkérő a tárgyalást a műszaki tartalom, a szerződéses feltételek, valamint az ajánlati ár 

vonatkozásában folytatja le. Ajánlattevő az eredeti ajánlatban megadott árat kiinduló árnak 

tekinti. Az ajánlattevő – a műszaki és szerződéses feltételek változatlansága esetén –  az 

eredeti ajánlatához képest az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan az ajánlatkérő számára 

kedvezőtlenebb ajánlatot nem tehet. 

 

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei 

nem változhatnak olyan módon, hogy az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy 

feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében térjen el az ajánlattételi felhívás 

megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, 

amely nem tette volna lehetővé hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását, vagy az 

értékelés szempontja vagy módszere változna. 

 

Ajánlatkérő a tárgyalást a Kbt. 88. §-ában foglaltak szerint bonyolítja le. Ajánlatkérő 

előzetesen egy tárgyalási fordulót tervez. A tárgyalási forduló eredményétől függően további 

tárgyalási fordulókra kerülhet sor. 

 

A tárgyalási forduló lezárásaként ajánlatkérő új, írásbeli végleges ajánlat megtételére ad 

lehetőséget, amelyben ajánlattevő - a tárgyaláson elhangzottak figyelembevételével - ajánlatát 

módosíthatja. 
  

Ajánlattevő a végső ajánlatához 60 napig kötve van, azt ezen időszakon belül még 

Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatja.  
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Az Ajánlatkérő a szerződést a felhívásnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezésekori 

(végleges ajánlat) tartalma szerint köti meg. 

 

Amennyiben Ajánlattevő a tárgyaláson nem vesz részt, Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy 

Ajánlattevő az eredeti ajánlatában megadott ajánlati árat fenntartja, illetve a dokumentációban 

szereplő szerződéses feltételeket elfogadja. 

 

Az első tárgyalás várható időpontja és helyszíne: 

 
2017. augusztus 15. 10.00 óra 

 

Miniszterelnökség  

H-1055, Budapest, Kossuth Lajos tér 4. III. Em.  40/A 

 

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását. 

 

 

23.) AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.  

 

 

24.) AZ AJÁNLATTÉTELI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA 

 

A Kbt. 100. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások 

befejezésének időpontjától van kötve.  

Az ajánlati kötöttség időtartama annak kezdetétől (a tárgyalások befejezése) 60 [hatvan] 

nap], tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás külön jogszabályban előírt 

folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra. 

 

A meghatározott időtartam meghosszabbítására ajánlatkérő felhívhatja ajánlattevőt, 

amennyiben a Kbt. 70. § (2) bekezdésében szabályozott eset fordul elő. 

  

 

25.) EGYÉB FELTÉTELEK: 

 

25.1.  Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban 

kell benyújtani írásban, zártan, roncsolás mentes csomagolásban, magyar nyelven, papír 

alapon.  

Az ajánlatban lévő, minden - az Ajánlattevő vagy alvállalkozó által készített - dokumentumot 

(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak 

vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre jogosultak. 

 

A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlathoz egy példányban csatolni kell az eredeti 

példányról képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányt. 

Az elektronikus példánynak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. 

Az elektronikus példány lehetőség szerint egyetlen file legyen és Acrobat Reader programmal 

olvasható, PDF kiterjesztésű legyen. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, 

hogy az elektronikus példány a papír alapon benyújtottal megegyezik. Amennyiben a 

példányok között eltérés lenne, a papír alapú eredeti példány tartalma az irányadó. 
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Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az első, vagy 

a hátsó laphoz rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak alá kell 

írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat 

minden információt tartalmazó oldalát folyamatos oldalszámozással kell ellátni és az 

ajánlathoz tételes oldalszámra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 

végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 

kézjeggyel kell ellátni. 

 

A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: 

 

„KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági 

jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a 

„Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás 

Moduljának fejlesztése” - „közbeszerzési ajánlat” - „ajánlattételi határidő előtt nem 

bontható fel!”  

 

Az ajánlatok benyújtásának helyszíne:  

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. szám 175. számú iroda 

 

25.2. Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől-csütörtökig, 9-16 óráig, pénteken, és 

amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig, az ajánlattételi határidő 

lejártának napján 09:00-12:00 óráig lehet benyújtani. 

 

A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvételére az ajánlattételi felhívás 17. pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidőig 

sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: 

„Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!” Az ajánlat, illetve az 

azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 

Esetleges érvénytelen vagy nem nyertes ajánlat esetén megtérítési igénye az ajánlattevőnek 

nem lehet. 

 

25.3. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles a kapcsolattartó személy adatairól. 

 

25.4. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés 

magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.  

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is 

csatolni kell az ajánlatban. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely 

tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az 

mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az 

ajánlattevő a felelős. 

 

25.5. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során 

valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. 



17 
 

Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő 

benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál 

(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).  

 

25.6. A Kbt. 66. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlattevőnek az Ajánlattételi felhívásban és 

a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 

ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

 

25.7. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az 

ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az Ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A nyilatkozatot 

eredeti példányban szükséges benyújtani. 
 

25.8. A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt 

dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 

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

középvállalkozásnak minősül-e. 

 

25.9. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely 

feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4) bekezdése [az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, 

lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 

szempontok alapján értékelésre kerülnek] szerinti információkat. 

 

25.10. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó a felhívásban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. 

§ (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, 

alvállalkozó nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 

69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó 

ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági 

nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 

 

25.11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő 

gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 

9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját, külföldi illetőségű Ajánlattevő esetén az ennek 

megfeleltethető dokumentum (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, 

teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-

minta); 

Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, akkor az adott 

személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is 

tartalmazó, a cégjegyzésre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is 

szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia. 

 

25.12. A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő 

magyarországi helyi idő szerint értendő. 

 

25.13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 

ajánlattevőt terheli. 

 

25.14. Irányadó jog: A jelen Ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések 

vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 
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25.15. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon, hogy az ajánlati ár megállapításakor minden 

kiértékelhető körülményt figyelembe vett, továbbá, tudomással bír arról, hogy a szerződés 

megkötését követően viseli annak jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságából adódik, 

melyet a tőlük elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a 

szerződéskötést megelőzően Ajánlattevő nem jelezte. 

Az ellenszolgáltatás összege az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban meghatározott ár. Az 

ellenszolgáltatás díjának fedezetet kell nyújtani mindazon feladatok elvégzésére és felmerülő 

költségekre, melyek szükségesek a felhívásban és a dokumentációban meghatározottak 

megvalósulásához. 

Ajánlatkérő semminemű műszaki vagy egyéb ok miatt (így például a szerződés megkötése és 

a megvalósulás közötti időszakban bekövetkezett áremelésből eredő) többletköltség igényt 

nem fogad el. 

 

25.16. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 41. §-ának (6) bekezdése alapján 

„az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető 

olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes 

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

nem minősül átlátható szervezetnek.…” 

Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdésének 1. pontja tartalmazza. 

Fentiekre tekintettel az ajánlatkérő előírja, hogy szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes 

ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. 

pontja szerinti átlátható szervezetnek minősüljön. 

Erre figyelemmel a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés tervezett időpontjáig nyilatkoznia 

kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. 

pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e. 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek, akkor ez olyan, az 

írásbeli összegezés megküldését követően felmerülő, az ajánlatkérő által előre nem látható 

lényeges körülménynek minősül, amelyre tekintettel az ajánlatkérő a szerződés megkötésére 

képtelenné válik és így az ajánlatkérő a Kbt. 131. §-ának (9) bekezdése alapján mentesül a 

szerződéskötési kötelezettsége alól. 

 

25.17. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül.  

 

25.18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb 

nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció előír. 

 

 

ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

 

25.19. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli 

azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § 

(4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
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25.20. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőt - az írásbeli összegezés 

elektronikus úton történő megküldésével - a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban 

tájékoztatja, valamint a www.karmentor.hu/eljarasok honlapon elérhetővé teszi. 

 

25.21. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére előírja, hogy a szerződés teljesítése során a 

környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkezett 

hulladék csökkentése érdekében a felek közötti kommunikáció lehetőleg elektronikus úton 

történik. A szerződés teljesítése során a dokumentálás is elektronikus adathordozókon 

történik, nyomtatott formában csak a végleges, a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek 

kinyomtatásra. 

 

25.22. A szerződés teljesítésére nem vonatkoznak különleges feltételek. 

 

25.23. Jelen eljárás során keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 

alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor. 

  

25.24. A Kbt. 68. § (4) bekezdés értelmében az ajánlatok bontásának megkezdése előtt 

ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege. 

 

25.25. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, 

nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak 

szerint ellenőrizni.  

 

 

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS: 

 

25.26. A Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak alapján gazdasági szereplő, - a megfelelő 

ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban 

kiegészítő tájékoztatást kérhet. 

Ajánlattevő az Ajánlattételi felhívással kapcsolatban felmerült kérdéseit kizárólag írásban 

nyújthatja be az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, a kapcsolattartóként megjelölt 

ajánlatkérő nevében eljáró szervezethez [Ajánlattételi felhívás 2. pont] faxon és elektronikus 

úton [e-mailen] is eljuttatva, feltüntetve az eljárás tárgyát. 

 

 

ALVÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

 

25.27. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell 

jelölni 

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

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

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

ismert alvállalkozókat. 

A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is szükséges benyújtani az ajánlatban. 

 

25.28.  A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a nyertes ajánlattevő legkésőbb a 

szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 

http://www.karmentor.hu/eljarasok
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hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az 

ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen 

bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.  

 

 

A TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ EGYÉB INFORMÁCIÓK, NYILATKOZATTÉTELEK – DE NEM 

KIZÁRÓLAGOSAN! - : 

 

25.29. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy az általa teljesítendő 

munkálatok, szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele 

nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari 

mintaoltalomhoz fűződő, vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát [szabadalmi 

védjegy]. 

 

25.30. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő 

területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható 

felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. 
  

25.31. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Tóth Róbert Miklós, lajstromszám: 

00046 

 

 

26.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 

 

2017. augusztus 09. 

 

 

 

 

 

 

 

Tóth Róbert 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

lajstromszám: 00046 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

II. FEJEZET 

 

 

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐ RÉSZÉRE 
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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐ RÉSZÉRE 

 

 

Jelen útmutató az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek értelmezésére, az ott 

meghatározott feltételek kiegészítésére, valamint egyéb a Kbt. előírásainak megfelelő ajánlati 

feltételek rögzítését tartalmazza. Jelen Dokumentáció tekintetében a Kbt. megjelölés a 2015. 

évi CXLIII. törvényt jelöli. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatuk 

elkészítésekor vegyék figyelembe (különösen, de nem kizárólagosan) az alábbi rendelkezést 

is:  

321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet „a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról” 

 

 

1. A DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATA 

 

A Dokumentáció Ajánlatkérő szellemi tulajdonát képezi, ennek megfelelően a szellemi 

alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik. A Dokumentáció másolása, 

sokszorosítása csak a jelen eljárásban történő használat érdekében megengedett, a jelen eljárás 

keretein kívül bármilyen formában történő felhasználásához Ajánlatkérő nem járul hozzá. Az 

ajánlati dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat. Az 

ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció együtt kezelendő, az Ajánlattevőnek az 

ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott valamennyi 

tartalmi és formai követelménynek megfelelően kell az ajánlatukat elkészíteniük és 

benyújtaniuk. 

 

Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi dokumentációban közölt információkat bizalmasan kell 

kezelni, melynek tartalmáról harmadik félnek információt nem szolgáltathat, ha csak ez az 

ajánlat elkészítéséhez, illetve az esetleges jogvitát rendező eljárások lefolytatásához nem 

szükséges.  

 

 

2.  AJÁNLATKÉRŐ NYILATKOZATA 

  

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatot nem szolgáltatja vissza. 

 

 

3.  AZ AJÁNLAT KÖLTSÉGEI 

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget Ajánlattevő 

viseli. Ajánlatkérő az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban Ajánlattevő 

részéről semmilyen jogcímen nem fogad el költség igényérvényesítést, függetlenül attól, hogy 

Ajánlatkérő az eljárást eredményessé, vagy eredménytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő a 

benyújtott ajánlatot, dokumentumokat nem szolgáltatja vissza. 
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4. KAPCSOLATTARTÁS 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során 

kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Ajánlatkérő visszautasít minden személyes 

vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívással és a 

dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az 

ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, a kapcsolattartóként megjelölt felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadónak faxon és e-mailben - Word formátumban - eljuttatva, 

feltüntetve az eljárás tárgyát.  

 

A beérkezés tényét és időpontját vita esetén Ajánlattevőnek kell tudniuk igazolni.  

 

 Kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadók: 

 

(1) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési ajánlattevő lehet – a 

megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 

kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa 

meghatározott szervezettől. 

 

(2) A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de 

az ajánlattételi határidő lejárta előtt, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 

legkésőbb három nappal kell megadni. 

 

(3) Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a (2) bekezdésben foglalt válaszadási 

határidőt megelőző - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban - harmadik napnál 

később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező 

megadnia. 

 

(4) Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben 

megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési 

dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) bekezdése szerint kell eljárni. 

 

(5) A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági 

szereplők esélyegyenlőségét. 

 

 

A kiegészítő tájékoztatások az ajánlattételi dokumentáció részévé válnak.  

 

Ajánlattevő a fenti szabályok megsértéséből adódó valamennyi következményt viselni 

köteles. 

 

Telefonon érkező kérdésekre nem áll módunkban választ adni! 

 

Amennyiben Ajánlattevő olyan telefax berendezést jelölt meg, amely nem 24 órás működésű, 

vagy műszaki hibás, és nem jelölt meg tartalék berendezést, valamint az Ajánlattevő által 

megjelölt elektronikus postafiók levelek fogadására nem alkalmas és ezen okokból a 

kiegészítő tájékoztatás késedelmesen jut el Ajánlattevőhöz, az ebből eredő késedelemért, vagy 

kárért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal (Kbt. 41. § (2) bekezdés b) és c) pont) alapján. 
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Amennyiben az értékelés során hiánypótlásra van szükség, vagy bármilyen más értesítés 

küldése válik szükségessé, a fentiekben leírtak ezen esetekben is érvényesek, beleértve a 

telefaxok illetve elektronikus postafiók üzemelésére vonatkozó, fentebb jelzett előírásokat is.  

 

Az ajánlatot nem lehet ceruzával készíteni. Az ajánlatban nem lehet áthúzás, átírás vagy 

betoldás. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat benyújtása előtt módosítást 

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

módosításnál kézjeggyel kell ellátni. 

 

Az Ajánlatkérő a jelen dokumentáció mellékletében a Közbeszerzési törvény előírásainak 

megfelelő iratmintákat bocsát az Ajánlattevő részére, de a jelen ajánlattételi dokumentáció 

mellékletében nem szerepel az ajánlathoz csatolandó összes nyilatkozatra, illetve igazolásra 

vonatkozó minta. Ezen további nyilatkozatok, igazolások törvényi, valamint az ajánlattételi 

felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak való megfelelősége az Ajánlattevő 

felelőssége!  

 

Ajánlattevő adja meg ajánlatában azon kapcsolattartó személyek nevét, beosztását, valamint 

telefon és telefax számait, valamint e-mail címeit, akik az eljárás során nyilatkozat tételre, 

információ adására jogosultak. 

 

AJÁNLATKÉRŐ KAPCSOLATTARTÁSRA KIJELÖLT KÉPVISELŐJE: 

 

Név: KÁR-MENTOR Bt. 

Cím: 5000 Szolnok, Arany János u 20. 

Kapcsolattartó: Tóth Róbert Miklós, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Lajstromszám: 00046 

Telefonszám:  +36 56426226 

Telefaxszám:  +36 56513395 

E-mail cím:  kozbeszerzes@karmentor.hu 

Honlap cím:  http://www.karmentor.hu/eljarasok  

 

 

5. AZ ELJÁRÁS NYELVE 

 

Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a 

magyar nyelvű okiratok alkalmasak.  

 

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is 

csatolni kell az ajánlatban.  

Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő 

képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az 

eredeti szövegnek.  

A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 

 

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely 

dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - 

egyszerű másolatban is benyújtható. 

 

mailto:karmentor@brokerroyal.hu
http://www.karmentor.hu/eljarasok
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Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő 

benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál 

(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).  

Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint 

benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 

példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 

ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 

 

 

6.       ÜZLETI TITOK  

 

A Kbt. 44. §-ban foglaltak szerint:  

 

(1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint  a 72. 

§ szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett 

ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti 

titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra 

hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. 

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

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

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

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

kerül megfogalmazásra. 

 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak 

különösen 

 

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

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

 

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

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

 

c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 

 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerint i 

építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére 

vonatkozó információkat és adatokat, 

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

címkékre vonatkozó információkat és adatokat, 

 

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

nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem 

értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) 

bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
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(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 

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

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

kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, 

alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  

 

(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása 

során az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében 

köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum 

benyújtására. 

 

 

7.  MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK ÉS EGYÉB FELTÉTELEK  

 

7.1. A Kbt. 71. § (7) bekezdés alapján, az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)–(2) 

bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlat 

elbírálása érdekében szükséges. 

 

7.2. A Kbt. 72. § alapján az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elem 

tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, ha az ajánlat 

a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget 

tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak 

valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. 

 

7.3. Ajánlattételi dokumentáció részét képezi a vállalkozási szerződés tervezet, Ajánlatkérő 

kéri annak áttanulmányozását.  

 

7.4. Az Ajánlattevő minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, 

helyi rendeletet és egyéb szabályzatot köteles betartani, amely a közbeszerzési tárgya 

megvalósításával, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és 

fizetendő díjakkal kapcsolatos. 

 

7.5. A teljesítésbe bevonásra kerülő állomány tekintetében az Ajánlattevő biztosítsa, hogy 

csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartása teljes mértékben 

összeegyeztethető a teljesítés helyén megkövetelt elvárásokkal. Ajánlattevő a felelős 

az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért. 

 

7.6. Az Ajánlattevő mindazok előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek 

tulajdonát vagy jogait a szolgáltatás bármely módon érinti vagy érintheti, továbbá az 

Ajánlattevő köteles kártalanítani az Ajánlatkérőt minden büntetés vagy felelősség alól 

bármely ilyen rendelkezésben előírtak megszegése esetén.  

 

7.7. Az Ajánlattevő köteles a szolgáltatás megvalósítását, valamint a hibák kijavítását 

szigorúan a szerződés szerint, azzal összhangban végezni. Az Ajánlattevő köteles 

szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni az Ajánlatkérő utasításaihoz, minden olyan 

ügyben, amely a szolgáltatást érinti, vagy arra vonatkozik. 

 

7.8. Az Ajánlattevő a teljesítés során fellépő módosítási igényeket az Ajánlatkérővel 

minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni. 
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7.9. A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha 

bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető 

vissza vagy a teljesítés a másik fél érdekkörében vagy mindkét fél érdekkörén kívül 

eső okból lehetetlenült. 

 

7.10. Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, úgy a 

teljesítés utolsó napja az ezt követő első munkanap. 

 

7.11. Minden anyagnak és elvégzett munkának, amelyet az Ajánlattevőnek kell beszerezni 

vagy elkészítenie a kötelező szabványokban előírt minőségűnek, továbbá a 

Megrendelő utasításaival összhangban kell lennie. 

 

7.12. Ajánlattevő köteles minden a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy 

végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat 

megszerezni. Az engedélyekkel, illetőleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és 

egyéb költségek Ajánlattevőt terhelik.  

 

7.13. Az Ajánlattevő a szolgáltatás megvalósítása során elegendő számú képzett és 

tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt 

köteles biztosítani, ahhoz, hogy a szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és 

időben teljesíteni tudja. Az alkalmazottaknak az általános és helyi munkavédelmi és 

balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell.  

 

7.14. Az Ajánlattevő jogosult és köteles ellenőrizni az Ajánlatkérő által szolgáltatott 

műszaki dokumentumokat és ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről.  

 

7.15. A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul 

az Ajánlattevő tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba 

megszüntetésére. Amennyiben az Ajánlattevő ésszerű időn belül nem intézkedik, vagy 

a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok, az Ajánlatkérő 

jogosult a hibát, hiányosságot az Ajánlattevő költségére és kockázatára megszüntetni. 

 

 

8.    A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓ RÉSZÉT KÉPEZI 

 

- ajánlattételi felhívás; 

- útmutató; 

- ajánlattételi és szerződéses feltételek; 

- a közbeszerzési eljárás alatt készült írásos anyagok. 

 

 

9.    AJÁNLAT BENYÚJTÁSA [AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 25.) EGYÉB FELTÉTELEK / 25.1.) 

PONTBAN ELŐÍRTAKON TÚL] 

 

- A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás megkezdésekor, annak sértetlensége 

egyértelműen megállapítható legyen. 

 

- Ha a csomagolást nem jelölik meg az ajánlattételi felhívás 25.1 pontja szerinti előírásnak 

megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért 

és idő előtti felbontásáért.  
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- Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet 

kivéve, ha Ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve 

aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat. 

 

- Személyes benyújtás esetén késve, vagy határidőn túl postán, illetve futárral érkező 

ajánlatokat az Ajánlatkérő átveszi, a késve érkezés tényét és benyújtó ajánlattevő nevét, 

címét jegyzőkönyvezi - amennyiben az ajánlat felbontása nélkül az megállapítható, 

egyéb esetben az előbbiek rögzítése céljából kizárólag a fentiek megállapítása az ajánlat 

felbontásra kerül -. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a késve benyújtott 

vagy a határidőn túl beérkező ajánlat a közbeszerzési eljárás dokumentumának minősül, 

így annak példányait nem küldi vissza, hanem a törvényben előírt határidőig megőrzi. 

 

- A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 

annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül az ajánlattételi felhívás 17.) 

pontjában megadott címen. 

 

- A benyújtott ajánlat eredeti és elektronikus példányát az Ajánlatkérő 5 évig megőrzi.  

 

 

10.  AZ AJÁNLATTÉTELI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA 

 

 

A Kbt. 100. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások 

befejezésének időpontjától van kötve.  

Az ajánlati kötöttség időtartama annak kezdetétől (a tárgyalások befejezése) 60 [hatvan] 

nap], tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás külön jogszabályban előírt 

folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra. 

 

A Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlattételi kötöttség 

lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőt ajánlataiknak meghatározott 

időpontig történő további fenntartására, az ajánlattételi kötöttség kiterjesztése azonban nem 

haladhatja meg az ajánlattételi kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. 

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy 

kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben 

valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlattételi kötöttség lejártának eredeti 

időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül 

kell hagyni.  

 

A Kbt. 131. § (7) bekezdése alapján, ha jogorvoslati kérelmet [Kbt. 148. § (2) bekezdés] vagy 

kezdeményezést [Kbt.152. §] nyújtanak be, a szerződést – a Kbt. 131. § (3) bekezdés szerinti 

esetben a jogorvoslati eljárással érintett részre vonatkozó szerződést – az ügy érdemében 

hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet 

megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi 

[Kbt. 156. § (4) bekezdés]. Ha időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az 

ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát 

fenntartja.  
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11.  AJÁNLAT BONTÁSA 

 

- Az ajánlat bontására a Kbt. 68. § (1), (2), (3), (4) és (6) bekezdésekben meghatározott 

feltételeknek megfelelően az ajánlati határidő lejártakor, az ajánlattételi felhívásban 

megadott helyszínen kerül sor. 

 

- Az ajánlat felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az általuk meghívott 

személyek lehetnek jelen a Kbt. 2. § (2) bekezdése alapján. 

 

- Ajánlatkérő az ajánlat bontási eljárásán a Kbt. 68. § (4) bekezdésében előírt adatokat 

ismerteti, az Ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, levelezési címét), valamint azokat az 

adatokat, melyek a felolvasólap szerepelnek. 

 

- Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet és bontási táblát készít, melyet a 

bontástól számított öt napon belül Ajánlattevő részére elektronikus úton megküld.  

 

- A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és 

azt az ajánlattevőnek megküldi. 

 

 

12.  A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉS ALAPJÁN AZ AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÁSKÉNT KÖZLI 

AZOKNAK A SZERVEZETEKNEK A NEVÉT, AMELYEKTŐL AZ AJÁNLATTEVŐ TÁJÉKOZTATÁST 

KAPHAT A (4) BEKEZDÉS SZERINTI AZON KÖVETELMÉNYEKRŐL, AMELYEKNEK A 

TELJESÍTÉS SORÁN MEG KELL FELELNI. 

 

Egészségvédelem: 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Központi telefon: +36-1-795-1200 

          Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 

Honlap::www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 

 

Adózás: 

NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága 

Cím: 5000 Szolnok - Központi ügyfélszolgálat, József Attila u. 22-24. 

Telefonszám: +36 (56) 503-333 

Fax: +36 (56) 507-577 

 

NAV   

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5382  

Honlap: www.apeh.hu 

 

Környezetvédelem: 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B. 
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Elektronikus levélcím : orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu  

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-

elerhetosegei/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly   

 

Szociális követelményekről, valamint a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségéről 

tájékoztatás kérhető az alábbi szervezettől: 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Központi telefonszám: +36-1-795-1200 

ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu  

Központi Ügyfélszolgálati Iroda címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14. 

(Bejárat: Honvéd és Szalay utca sarok) 

 

Foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium  
Telefonszám: +36 1 473-8166  

Telefax: +36 1 473-8164  

Email: sandor.czomba@ngm.gov.hu 

 

Környezetvédelmi követelményekről továbbá tájékoztatás kérhető az alábbi 

szervezettől: 

 

Földművelésügyi Minisztérium  

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postai cím: 1860 Budapest 

Telefon: 06-1-795-2000 

Telefax: 06-1-795-0200  

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

miniszterium/elerhetosegek 

 

Társadalmi Kapcsolatok Osztálya: 

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Zöld szám: 06-80-40-11-11  

Telefon: 06-1-795-2530 

Fax: 06-1-795-0067 

E-mail: info@fm.gov.hu 

 

 

 Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya 

5000 Szolnok, Kellner Gyula út 2-4. III. emelet 

Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 183. 

tel: 06-56-510-840 

fax: 06-56-510-848 

E-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,  

jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

 

mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
mailto:info@fm.gov.hu
mailto:jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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Nemzetgazdasági Minisztérium 

H-1051 Budapest, József nádor tér 4.  

Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.  

Telefon: +36-06-1-374-2700 

Fax: +36-06-1-374-2925  

E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

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

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4 

Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefon: +36 (l) 795-1400 

Fax: +36 (l) 318-2570 

Honlap: www.kormany.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 

Tel.: +36-1-301-2900 

Fax: +36-1-301-2903 

Honlap: www.mbfh.hu 

 

Közbeszerzési Hatóság 

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 

Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 

Telefon: 06-1-882-8502 

Telefax: 06-1-882-8503 

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

 

 

A Kbt. 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

rendelkezéseket tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke  

 

- 87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről  

- 98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek 

alkalmazásáról  

- 29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról  

- 105. számú ILO-egyezmény a kényszermunka felszámolásáról  

- 138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról  

- 111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos 

megkülönböztetésről  

- 100. számú ILO-egyezmény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén 

járó egyenlő díjazásáról  

- 182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és 

felszámolására irányuló azonnali lépésekről  

- bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelméről és annak Montreáli 

Jegyzőkönyve az ózonréteget lebontó anyagokról  

- a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és 

ártalmatlanításáról szóló bázeli egyezmény (Bázeli Egyezmény)  

http://www.kozbeszerzes.hu/
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- Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező 

anyagokról  

- Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes 

vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról 

(1998. szeptember 10.) és annak három regionális jegyzőkönyve  

 

 

13.   AJÁNLATTEVŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA  

 

- Ajánlatkérő felkéri Ajánlattevőt, hogy az ajánlatát az 1. számú melléklet minta „Az 

ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok és dokumentumok jegyzéke” 

szerinti sorrendben állítsák össze. 

 

- Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtásra kerülő 

valamennyi igazolást, nyilatkozatot a Kbt. 3. § 13. pontja szerinti körülmények fennállása 

esetén hamis nyilatkozatnak minősít. 
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III. Fejezet 

 

 

MELLÉKLETEK  

 

[NYILATKOZATMINTÁK] 
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1.1 számú melléklet 

 

SOR

-

SZÁ

M 

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK ÉS 

DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE 

1. Fedőlap MINTA 

2. 
Részletes tartalomjegyzék (oldalszámok megadásával)  

[1. melléklet MINTA] 

3. 
Felolvasólap  

[2. melléklet MINTA] 

4. Aláírás címpéldány(ok), szükség esetén meghatalmazás(ok) 

5. 
Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan 

[3.1., 3.2. számú melléklet MINTA] 

6. 

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

foglaltakra vonatkozóan 

[4. sz. melléklet MINTA] 

7. 

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában 

foglaltakra vonatkozóan 

[5. sz. melléklet MINTA] 

8. 
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan 

[6. sz. melléklet MINTA] 

9. 

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (1) és (4) bekezdésben foglaltakra 

vonatkozóan 

[7. sz. melléklet MINTA] 

10. 
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan 

[8. sz. melléklet MINTA] 

11. 

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan – 

nyilatkozat alvállalkozókról  

[9. számú melléklet MINTA] 

12. 
Ajánlattevői nyilatkozat az elektronikus példányról  

[10. számú melléklet MINTA] 

13. 
Nyilatkozat az üzleti titokról  

[11. számú melléklet MINTA] 

14. 
Adott esetben: Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást 

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

adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 
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sérelmet 

15. 
Ajánlattevői nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatások átvételéről  

[12. számú melléklet MINTA] 

16. 
Szabadalmi védjegy nyilatkozat  

[13. számú melléklet MINTA] 

17. 
Ajánlattevői nyilatkozat – közhiteles nyilvántartásokról  

[14. számú melléklet MINTA] 

18. 
Nyilatkozat a kapcsolattartóról  

[15. számú melléklet MINTA] 

19. 
Ajánlattevői nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról  

[16. számú melléklet MINTA] 

20. 

Adott esetben: A cégbírósághoz (vagy ajánlattevő/gazdasági szereplő országában a 

cégváltozásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési 

kérelem és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás egyszerű 

másolati példánya 

21. 
Ajánlattevői nyilatkozat az ajánlati ár megállapításáról  

[17. számú melléklet MINTA] 

22. 
Ajánlat elektronikus példánya  

[1 darab CD vagy DVD] 

23. 

Amennyiben Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózók 

adatbázisában, úgy az együttes adóigazolás benyújtása  

[http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes] 

24. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban/dokumentációban külön ki 

nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a 

felhívás/dokumentáció előír 

25. 
Egyéb, az Ajánlattevő által szükségesnek tartott nyilatkozat, dokumentum, ismertető, 

prospektus, stb. 
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„FEDŐLAP-MINTA” 

 

 

AJÁNLATTEVŐ ADATAI 

CÉGNÉV:  

SZÉKHELY:  

ADÓSZÁM:  

KAPCSOLATTARTÁSRA 

MEGJELÖLT E-MAIL CÍM: 

 

 

 

 

AJÁNLAT 
 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

 

 

 

 

 

 

 

....….…, 2017. …….… hó ….. nap 
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1. számú melléklet MINTA 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

AZ AJÁNLATHOZ CSATOLT NYILATKOZAT, IGAZOLÁS, 

EGYÉB IRAT, DOKUMENTUM MEGNEVEZÉSE 
OLDALSZÁM 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…  
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2. számú melléklet MINTA 

 

FELOLVASÓLAP 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése”  
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

 

Az ajánlat bontásakor ismertetésre kerülő adatok: 

 

I. Az Ajánlattevő neve:  .………………..…………………..…… 

Adószám:   .………………..…………………..……                

Székhelye:    .………………..…………………..…… 

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

 

 

Értékelésre kerülő szempont [a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerint] 

 
ÉRTÉKELÉSI 

SZEMPONT 
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT MEGNEVEZÉSE AJÁNLAT 

Ár szempont Nettó ajánlati ár forintban (HUF) nettó………….. HUF 

 

 

 

Kelt: ....….…, 2017. …….… hó ….. nap 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 
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3.1 számú melléklet MINTA 

 

Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése”  
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

 

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 

………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 

eljárás vonatkozásában,  

az általam képviselt ……………………..……….. (cég neve) 

………………………………………. (cég címe), mint Ajánlattevővel szemben nem állnak 

fenn az alábbi kizáró okok hatálya, azaz 

 

Kbt. 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki 

 

 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 

vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében 

jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három 

évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő 

kizárásról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a 

Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén 

a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki; 

 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 

befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 

kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, 

vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és 

a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás 

lezárulásától számított három évig; 

 

n) 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; 

 

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az 

ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, 

kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben 

végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-
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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; 

 

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben 

részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél 

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

bírósági határozat megállapította; 

 

 

 
 

Kelt: ....….…, 2017. …….… hó ….. nap 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 
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3.2. számú melléklet MINTA 

 

Ajánlattevői nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése”  
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 

………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 

eljárás vonatkozásában,  

az általam képviselt ……………………..……….. (cég neve) 

………………………………………. (cég címe), mint Ajánlattevővel szemben nem állnak 

fenn az alábbi kizáró okok hatálya, azaz 

 

Kbt. 62. § (2) A gazdasági szereplő nem lehet ajánlattevő, amennyiben 

 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy 

gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló 

ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az 

előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, 

akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az 

elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 

nem mentesült, vagy 

 

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet 

az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt 

büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – 

olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági 

szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy 

gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló 

ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő 

döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 

 

 

Kelt: ....….…, 2017. …….… hó ….. nap 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 

 

Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat 

benyújtása szükséges; 
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4. számú melléklet MINTA 

 

Ajánlattevői nyilatkozat a  

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakra vonatkozóan 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése”  

tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 

………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy  

 

I.  Vállalkozásunk olyan társaságnak mindősül, amelyet  
 

___* szabályozott tőzsdén nem jegyeznek; 

___* szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

*jelölendő 

II. Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy  

 

___*  II./A.) az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

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

ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontjai szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról: 

 

tényleges tulajdonos neve:  ____________________ 

állandó lakóhelye:   ____________________ 

 

tényleges tulajdonos neve:  ____________________ 

állandó lakóhelye:   ____________________ 

… 

vagy  

 

___* II./B.) Az általam képviselt cég, mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, 

melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és nincs a pénzmosás és terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

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

tulajdonosa. 

* Megfelelő rész jelölendő 

 

 

 

Kelt: ....….…, 2017. …….… hó ….. nap 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 
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5. számú melléklet MINTA 

 

Ajánlattevői nyilatkozat a  

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglaltakra vonatkozóan 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése”  

tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

 

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 

………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy  

 

___*   A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja szerint nyilatkozom, hogy nincs olyan 

jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely cégünkben közvetetten 

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

 

Vagy 

 

___*  A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nyilatkozom, hogy az alábbi jogi 

személy(ek) vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) cégünkben közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezi/(ne)k: 

 

………………………….….. (cégnév, székhely) 

………………………….….. (cégnév, székhely) 

………………………….….. (cégnév, székhely) 

… 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megjelölt szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll(nak) fenn. 

 
*jelölendő 

 

 

Kelt: ....….…, 2017. …….… hó ….. nap 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 
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6. számú melléklet MINTA 

 

Ajánlattevői nyilatkozat a  

Kbt. 67. § (4) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése”  

tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

 

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 

………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 
 

a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró 

okok hatálya alá eső alvállalkozót.  

 

 

 

 

 

Kelt: ....….…, 2017. …….… hó ….. nap 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 
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7. számú melléklet MINTA 

 

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (1) és (4) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése”  
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

Alulírott, ………………….. mint a ……………………………………………… (cég neve) 

……………..……………(cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult képviselője 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 

 

az Ajánlattételi felhívásban, a Dokumentációban és a kiegészítő tájékoztatásban (amennyiben 

az eljárás során sor került kiegészítő tájékoztatás adásra) foglalt valamennyi formai és 

tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a Kbt. 66. §. (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy ajánlatunkat a 

dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 

készítettük el. 

 
A Kbt. 66. §. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozunk, hogy vállalkozásunk a 

Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján:  

 

___* mikrovállalkozásnak minősül; 

___* kisvállalkozásnak minősül; 

___* középvállalkozásnak minősül; 

___* törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozásnak minősül. 

*jelölendő 

 

 

 

Kelt: ....….…, 2017. …….… hó ….. nap 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 
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8. számú melléklet MINTA 

 

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése”  
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

Alulírott, ………………….. mint a ……………………………………………… (cég neve) 

……………..……………(cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult képviselője 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 

 

az Ajánlattételi  felhívásban, a Dokumentációban és a kiegészítő tájékoztatásban (amennyiben 

az eljárás során sor került kiegészítő tájékoztatás adásra) foglalt valamennyi formai és 

tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a Kbt. 66. §. (2) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlatételi felhívásban 

és a Dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen 

nyilatkozattal elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződés megkötését vállaljuk, a 

szerződést az Ajánlatkérő által rendelkezésünkre bocsátott dokumentációban foglaltakat teljes 

körű tartalommal teljesítjük. 

 

Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra 

kerülünk – a Felolvasó lapon rögzített ellenszolgáltatásért teljesítjük. 

 

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk az ajánlattételi felhívásban foglalt határidőkben történő 

teljesítést.     

 

   

....….…, 2017. …….…….. 

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

        cégszerű aláírás  

 

 

A nyilatkozatot eredeti példányban szükséges benyújtani.  
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9. számú melléklet MINTA 

 

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése”  
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 

………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 

eljárás során 

 

___* a) a közbeszerzésnek azon része(i), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót 

kívánunk igénybe venni: 
KÖZBESZERZÉS RÉSZE(I) 

 

… 

 

___* b) az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat 

benyújtásakor már ismert alvállalkozók (név, cím): 

 

NÉV SZÉKHELY/LAKCÍM KÖZBESZERZÉS RÉSZE(I) 

   

   

…   

 

___* c) az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók 

az ajánlat benyújtásakor még nem ismertek [a b) pontban felsorolt alvállalkozókat kivéve - 

amennyiben kitöltésre került]. 

 

___* d) a jelen közbeszerzési teljesítéséhez nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni. 

 
*jelölendő/kitöltendő 

 

....….…, 2017. …….…….. 

 

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

 cégszerű aláírás  

 

 

A NYILATKOZAT MINTA NEMLEGES TARTALOMMAL IS CSATOLANDÓ! 
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10. számú melléklet MINTA 

 

Ajánlattevői nyilatkozat 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése”  
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 

………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 

eljárás vonatkozásában  

 

ajánlatunk elektronikus példánya a papír alapon benyújtott ajánlattal megegyezik.  

 

 

 

Kelt: ....….…, 2017. …….… hó ….. nap 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 
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11. számú melléklet MINTA 

 

Nyilatkozat az üzleti titokról 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése”  
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 

………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 

eljárás vonatkozásában  

 

(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az 

érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan 

tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által 

történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a 

jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, 

hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság 

nem terheli. 

 

(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, 

vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek 

összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét 

sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E 

védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt 

lényegében helyettesítő hasonló ismerethez 

a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy 

b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata 

és elemzése útján 

jutott hozzá. 

 

(3) Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy 

a védett ismeretet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték 

fejében szerezte meg. 

 

A 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése alapján: Közérdekből nyilvános adatként nem 

minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai 

uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami 

és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal 

való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog 

megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy 

nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal 

azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való 

hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan 
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sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat 

megismerésének lehetőségét. 

 

(3a) Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel 

pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő és a (3) bekezdés 

alapján közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan – erre irányuló igény esetén – bárki 

számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok 

nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott 

adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető. 

 

(3b)
 

Ha a (3a) bekezdés alapján tájékoztatásra kötelezett a tájékoztatást megtagadja, a 

tájékoztatást igénylő a tájékoztatásra kötelezett felett törvényességi felügyelet gyakorlására 

jogosult szerv eljárását kezdeményezheti. 

 

___* A fentiek figyelembevételével úgy nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy ajánlatunk üzleti 

titkot tartalmaz, melyet a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint kifejezett és elkülönített módon 

az ajánlat melléklete tartalmaz. 

Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 

amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 

hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő nem 

fogadja el az indoklást, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.  

 

 

___* A fentiek figyelembevételével úgy nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy ajánlatunk üzleti 

titkot nem tartalmaz. 

 

 

 

* jelölendő 

 

 

Kelt: ....….…, 2017. …….… hó ….. nap 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 
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12. számú melléklet MINTA 

 

Ajánlattevői nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatások átvételéről 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése”  
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 

………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 

eljárás vonatkozásában  

 

___* Az eljárás során kibocsátott ……………db kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen 

ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem. 

 

1) …………………. (kézhezvétel dátuma) 

2) …………………. (kézhezvétel dátuma) 

…. 

 

___*  Az eljárás során kiegészítő tájékoztatást nem vettem át. 

 
*jelölendő/kitöltendő 

 

 

Kelt: ....….…, 2017. …….… hó ….. nap 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 

 

 

Nemleges tartalommal is csatolandó! 
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13. számú melléklet MINTA 

 

Szabadalmi védjegy nyilatkozat 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése”  
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 

………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 

eljárás vonatkozásában  

 

az általunk teljesítendő szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi 

igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, 

védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz fűződő, vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat élvező 

jogát. Kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatkozom továbbá, hogy ha bármely harmadik 

személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt 

támaszt, akkor azért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt állunk. 

 

Kijelentjük továbbá, és teljes körű felelősséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy a 

Dokumentációt szellemi alkotásoknak tekintjük, az azokra vonatkozó védői jogokat teljes 

körűen elismerjük, azok kezelésének a Dokumentációban előírt szabályozását elfogadjuk és 

betartjuk. 

 

 

 

Kelt: ....….…, 2017. …….… hó ….. nap 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 
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14. számú melléklet MINTA 

 

Ajánlattevői nyilatkozat közhiteles ingyenesen hozzáférhető nyilvántartásról 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése”  
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 

………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 

eljárás vonatkozásában  

 

ajánlattételünk során az ajánlattéli felhívásban vagy az ajánlati dokumentációban előírt egyéb 

igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kívánunk tényt vagy adatot igazolni az 

alábbiak szerint: 

  

Ssz. 
Az igazolni kívánt tény, vagy 

adat 

A tényt, vagy adatot tartalmazó ingyenes 

magyar nyelven elérhető hatósági nyilvántartás 

elektronikus elérhetősége: 

1.   

…   

 

 

 

Kelt: ....….…, 2017. …….… hó ….. nap 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 
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15. számú melléklet MINTA 

 

Ajánlattevői nyilatkozat a kapcsolattartó személyekről 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése”  
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 

………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 

eljárás vonatkozásában  

 

Kapcsolattartó személy neve: …………………………… 

 

Beosztása: ………………………………………………. 

 

E-mail cím: ……………………………………………… 

 

Telefonszám: ……………………………………….…… 

 

Fax szám: ………………………………………………… 

 

 

 

 

Kelt: ....….…, 2017. …….… hó ….. nap 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 
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16. számú melléklet MINTA 

 

 

Ajánlattevői nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról 
 

 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése”  
tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 

………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 

eljárás vonatkozásában  
 

 

___* változásbejegyzési eljárás társaságunkkal szemben nincs folyamatban. 

 

___* társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, melyre 

vonatkozóan csatoljuk a cégbírósághoz (vagy ajánlattevő/gazdasági szereplő országában a 

cégváltozásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési 

kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű 

másolati példányban. 
*jelölendő 

 

 

Kelt: ....….…, 2017. …….… hó ….. nap 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 
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17. számú melléklet MINTA 

 

 

Ajánlattevői nyilatkozat az ajánlati ár megállapításáról 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztése”  

tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában 

 

 

Alulírott ………………………….., mint a ……………………..……….. (cég neve) 

………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre, nyilatkozattételre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési 

eljárás vonatkozásában  

 

az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen kiértékelhető körülményt figyelembe 

vettünk, továbbá, tudomással bírunk arról, hogy a szerződés megkötését követően viseljük 

annak jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságából adódik, melyet a tőlünk elvárható 

szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem 

jeleztük.  

Az ellenszolgáltatás összege az ajánlatban meghatározott ár. Az ellenszolgáltatás díja 

fedezetet nyújt mindazon feladatok elvégzésére és felmerülő költségekre, melyek szükségesek 

a felhívásban és a dokumentációban meghatározottak megvalósulásához.  

 

 

 

Kelt: ....….…, 2017. …….… hó ….. nap 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 
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IV. FEJEZET 

 

FELTÉTELES VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
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FELTÉTELES VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 tervezet 

 

 

amely létrejött 

 

egyrészről 

 

Név:  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Székhely:   5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 

Törzsszám:   789389 

Adószám:   15789381-2-16 

Pénzforgalmi számlaszám 10045002-00299602-0000000 

Képviseli: Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

 

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), 

 

valamint másrészről  

 

Név: 

Székhely:   … 

Cégjegyzékszám:   … 

Adószám:   … 

Számlavezető pénzintézet: ... 

Pénzforgalmi számlaszám  … 

Képviseli:   … 

 

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)  

 

– továbbiakban külön-külön: „Fél”, együttesen: „Felek” – között alulírott helyen és napon az 

alábbi feltételekkel: 

 

1. ELŐZMÉNYEK 

 

  

1.1. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 29. § (1) bekezdése alapján, a Nemzeti 

Jogszabálytár a Kormány rendeletében meghatározott tartalommal és honlapon, 

elektronikus közszolgáltatásként működő, bárki számára térítésmentesen hozzáférhető, 

egységes szerkezetű szövegeket tartalmazó elektronikus jogszabálygyűjtemény. A 

Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet) 9.§ (3) bekezdése 

szerint a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. a Nemzeti Jogszabálytár 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának vonatkozásában 

kizárólagosan látja el a tervezés, bővítés, fejlesztés, fenntartásra, működtetésre és 

üzemeltetésre (ideértve az utánkövetést is) irányuló szolgáltatási feladatokat. 

 

1.2. A Megrendelő, mint projektgazda, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív 

Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-

00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és 

egyszerűsítése projekt- keretén belül a „Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet 
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Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának fejlesztését” kívánja megvalósítani, vállalkozási 

szerződés keretében. 

1.3. Megrendelő az 1.-2. pontban rögzített előzményekre figyelemmel, 2017………... napján 

indított a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. §-ának (2) bekezdése c) 

pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást, mely eredményes 

közbeszerzési eljárás alapján kötik meg Szerződő Felek a jelen Vállalkozási Szerződést (a 

továbbiakban: Szerződés) 

 

1.4 Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét hogy Megrendelő a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt - 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt tárgyában 2017. június 26-án  

Támogatási Szerződés Módosítást nyújtott be a projekt megkezdhetőségének a biztosítása 

érdekében 

 

A  Vállalkozóval megkötött jelen feltételes vállalkozói szerződés hatályba lépésének 

napja az a nap, amikor a Támogatási Szerződés módosítása hatályba lép,  és az erről 

szóló, Megrendelő által megküldött értesítéstő levelet a Vállalkozó átvette. 

 

 

1.4. Dokumentumhierarchia: 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint projektgazda, a Közigazgatás- 

és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló kiemelt 

- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 - Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése - projekt keretén belül a „Nemzeti 

Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának 

fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlati dokumentációja, 

az ajánlattevő által feltett kérdésekre adott válaszok, az eljárás során rögzített egyéb 

dokumentumok, valamint a Vállalkozónak az eljárásban 2017. ………………….-én adott 

írásos ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve 

kötelező érvényűek (azok fizikai értelemben jelen szerződéshez nem kerülnek csatolásra).  

 

Amennyiben az eljárást megindító felhívás, az ajánlati dokumentáció, az ajánlat és a 

vállalkozási szerződés között eltérés van, úgy a dokumentumokat felsorolt sorrendben 

kell irányadónak tekinteni. 

 

 Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a 

fentiekben rögzített dokumentumok bármelyikével 

 

            

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYBA LÉPÉSE, A TELJESÍTÉSRE 

VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, TELJESÍTÉS HELYE 
 

2.1       Szerződés tárgya 

 

  A Megrendelő a Vállalkozótól megrendeli a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi 

Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának a fejlesztését a 2.3. pont szerinti 
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megvalósulási szakaszok és a szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú 

mellékletben meghatározott műszaki tartalom szerint 

  

2.2       Szerződés időtartama: 

2.2.1. Jelen vállalkozási szerződést a Felek határozott időre kötik, a szerződés lejárati ideje a 

szerződés hatálybalépésétől számított 11 hónap. 

  Ez a rendelkezés nem érinti a Felek valamelyikének nem szerződésszerű teljesítéséből 

eredő igények érvényesítését. Felek kijelentik, hogy az esetlegesen előforduló vis 

maior helyzet fennállásának időtartamával a szerződés lejárati ideje meghosszabbodik.  

 

2.2.2 .  A szerződés teljesítésének helye a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 1085 

Budapest, Somogyi Béla u. 6. szám alatti székhelye. 

 

 

2.3.   Ellátandó feladatok 

 

A Vállalkozó a fejlesztést az alábbi ütemezés és részfeladatok teljesítésével vállalja. 

 

A fejlesztés ütemezése 

I. ütem (Szerződés hatálybalépése+ 3 hónap) 

 

TFÍK webes alkalmazás alábbi funkcióinak elkészítése: 

 Authentikáció, jogosultságkezelés (meglévő authentikációs modul - CRM - 

használatával) 

 Ügytípusok, kapcsolódó intézkedések, szükséges dokumentum típusok kezelése, 

definiálása 

 

Szállítandó dokumentumok/ tevékenységek: 

 Előzetes funkcionális specifikáció/ Tervezés 

 Előzetes rendszerterv /Tervezés 

 Fejlesztői, teszt környezet kialakítása 

 

II. ütem (I. ütem teljesítése + 3 hónap) 

 

TFÍK webes alkalmazás alábbi funkcióinak elkészítése: 

 Naplózás 

 CRM megújítása 

o Önkormányzatok, illetékes kormányhivatalok nyilvántartása 

o Hivatali hierarchia megvalósítása, hivatali változások követése 

 Saját hatáskörbe tartozó üzenetek megtekintése, Csatolt fájlok előnézete 

 Keresés az ügyek között az ÖR-ben levő rendeletek adatai alapján is, szövegkeresés 

(csatolmányban is) 

 Ügy létrehozás, eljárás indítás a rendszeren belül 
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o Kötelezően benyújtandó dokumentumok ellenőrzése 

o Dokumentumok formátumának ellenőrzése 

o Meta-adatok megadása 

o Rendelet-kereső, ügyhöz kapcsolás (ÖR interfész) 

 Kedvenc ügyek 

 OSAP 1622 statisztikához teljes adatszolgáltatás, OSAP 1621 statisztikához 

adatszolgáltatás előkészítése  

 Dokumentumok hitelességének ellenőrzése (digitális aláírás bevezetése és aláírás-

ellenőrzés) 

 Az I-II. ütem fejlesztéseinek tesztelése  

Szállítandó dokumentumok/ tevékenységek: 

 Pontosított funkcionális specifikáció 

 Pontosított rendszerterv 

 Tesztelési terv 

 Tesztelési forgatókönyv 

 Tesztelés, hibajavítás 

 Oktatási dokumentáció / Oktatás 

 Éles és oktatási környezet kialakítása 

 Telepítés 

 Éles indulás támogatása 

 

III. ütem (II. ütem teljesítése + 5 hónap) 

 

TFÍK webes alkalmazás alábbi funkcióinak elkészítése: 

 Központi Azonosítási Ügynök alrendszerhez való integráció, SSO 

 Ügyek közötti kapcsolatok kezelése 

 Egyéb külső rendszerekkel való kapcsolat 

 Ügy továbbítás eljáró szerv felé 

 Ügyek archiválása 

 Korábbi ügyek beillesztése az új rendszerbe (fájl szintű elérés) 

 Ügy státuszok, workflow (végső) 

 Törvényességi felügyeleti eljárás teljes elektronizálása 

 

Szállítandó dokumentumok/ tevékenységek: 

 Végleges rendszerterv 

 Felhasználói kézikönyv /Dokumentálás 

 Üzemeltetői kézikönyv/ Dokumentálás 

 Tesztelési terv kiegészítése 

 Tesztelési forgatókönyv kiegészítése 

 Tesztelés, hibajavítás 

 Oktatási dokumentáció / Oktatás 

 Telepítés 
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 Éles indulás támogatása 

Egyéb szállítandók: 

 Forráskód 

 Tesztelés eredményeit, a korrekciók elvégzésének befejezését igazoló dokumentumok 

 

Vállalkozó köteles a II. ütem, valamint a III. ütem véghatáridejét követő naptól 

kezdődően 10 napos tesztidőszakot és tesztfelületet biztosítani Megrendelő számára. 

 

 

Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

 

3.       SZERZŐI JOG 

 

3.1. Amennyiben a Vállalkozó jelen vállalkozási szerződés alapján új számítógépi 

programot alkot, akkor az és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) 

szerzői jogi védelem alá fog esni, a szerzői jog alapesetben a Vállalkozót illeti meg a 

szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 4. § (1) bekezdése alapján 

 

3.2. Az Szjt. 9. § (6) bekezdése értelmében a vagyoni jogok a törvényben meghatározott 

esetekben és feltételekkel átruházhatók, illetve átszállnak. A jogszerző - a jogok 

átruházására irányuló szerződés eltérő kikötése hiányában - a vagyoni jogokkal a 

továbbiakban rendelkezhet. Felek rögzítik, hogy a szerződés szerinti vállalkozói díj 

ellenében Megrendelő kizárólagos, harmadik személynek is átadható, időbeli és 

területi korlátozás nélküli felhasználási jogot szerez valamennyi, a Szerződés 

keretében egyedi szoftverfejlesztéssel létrejövő és Megrendelő részére átadott Szjt. 

szerinti mű vonatkozásában. Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során a 

Megrendelő részére átadott valamennyi Szjt. szerinti szerzői művet Megrendelő 

korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja, harmadik 

személy részére ellenérték nélkül vagy ellenérték fejében átruházhatja. Megrendelő 

jogosult a mű átdolgozására és továbbfejlesztésére is. 

 

3.3. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó Szjt. szerinti felmondási jogát az Szjt. hatálya 

alá tartozó mű átadását (végteljesítés vonatkozásában kiadott teljesítésigazolás) és az 

arra vonatkozó ellenérték megfizetését követő 5 (öt) év időtartamra kizárják. 

 

3.4. A Szerződés keretében fejlesztendő egyedi szoftver kizárólagos és korlátlan 

felhasználási joga kiterjed a szoftver forráskódjára is. A Vállalkozó az egyedileg 

kifejlesztett szoftver forráskódját a végteljesítést vonatkozásában kiadott 

teljesítésigazolás kiállítását megelőzően Megrendelő részére átadni. Megrendelő 

tudomásul veszi, hogy Vállalkozó nem ad át jelen szerződés keretében előállítandó 

egyedi szoftveren kívül eső szerzői jogi védelem alatt álló szoftver forráskódját, akkor 

sem, ha az kapcsolódik az egyedi szoftver forráskódjához. 

 

3.5. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, 

jogosultsága, amely a Megrendelőre jelen szerződéssel ruházott felhasználási, 

használati jogok gyakorlását, illetve azok átruházását korlátozná vagy kizárná. 

Harmadik személy ilyen korlátozó joga esetén a Vállalkozó a felhasználás, vagy 

használat akadályait legkésőbb az átadás-átvételig köteles elhárítani. Amennyiben a 
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tehermentesítést a Vállalkozó nem vállalja, a Megrendelő a Vállalkozó költségére 

maga elvégezheti a tehermentesítést, és azt a díjba beszámítja. A Vállalkozó kijelenti, 

hogy a szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges valamennyi 

vagyoni értékű joggal rendelkezik, amelyek a jelen szerződés tárgyát képező 

tevékenységek során felmerülhetnek. 

 

3.6. A szerződés teljesítése során létrejövő, szerzői jogi védelem alá eső szellemi alkotások 

vagy azok bármely részének felhasználása során felmerülő szerzői és szomszédos 

jogok megsértéséből adódó, harmadik személy által támasztott, bíróság által jogerősen 

megítélt kártérítési, vagy más jogcímen megítélt igény esetén a Vállalkozó köteles 

helytállni. A szerződés teljesítése során létrejövő, szerzői jogi védelem alá eső 

szellemi alkotásokkal kapcsolatos szerzői jogi jogsértés miatt harmadik személy által 

indított bírósági vagy hatósági eljárásban a Vállalkozó köteles részt venni, továbbá a 

Megrendelő számára kedvező döntés érdekében szükséges intézkedéseket megtenni, 

okiratokat rendelkezésre bocsátani, információkat átadni, amennyiben Megrendelő 

ellen jelen szerződésből eredően eljárás indul. E beavatkozási és együttműködési 

kötelezettség késedelmes vagy hiányos teljesítésére visszavezethető okból a 

Megrendelő oldalán bekövetkező kárért a Vállalkozó köteles helytállni. 

 

 

4. VÁLLALKOZÓI DÍJ, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 

 

4.1. A vállalkozói díj 

 

4.1.1. A Vállalkozót az 2.3.  pontban meghatározott szolgáltatások szerződésszerű ellátásáért 

nettó …,……………..- Ft + ÁFA, azaz nettó … ………………forint + ÁFA 

vállalkozói díj illeti meg  a közbeszerzési eljárásban benyújtott vállalkozói 

ajánlatnak megfelelően az alábbi vállalkozói díjrészek szerint: 

 

a) Részszámla: Az I ütemben és a II. ütemben meghatározott feladatok 

elvégzéséért a Vállalkozót a 4.1.1. pontban meghatározott vállalkozói díj 70 

.%-a, vagyis nettó …,- Ft + ÁFA, azaz nettó … forint + ÁFA vállalkozói 

díjrész illeti meg. 

 

b) Végszámla: A III. ütemben meghatározott feladatok elvégzéséért a Vállalkozót 

a 4.1.1. pontban meghatározott vállalkozói díj 30% a, vagyis nettó …,- Ft + 

ÁFA, azaz nettó … forint + ÁFA vállalkozói díjrész illeti meg. 

 

 

4.1.2. A vállalkozói díj a szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő minden költséget 

tartalmazza. A vállalkozói díjon felül a Vállalkozó további díjazásra vagy 

költségtérítésre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. 

 

4.1.3. A szakmai teljesítés igazolása a 14/2012. (V. 11.) a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok Gazdálkodási Keretszabályzatáról szóló KIM utasításban 

foglaltak szerint történik. 
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4.2. A teljesítésigazolás  

 

4.2.1.   A Vállalkozó szerződésszerű teljesítését a Megrendelő akkor fogadja el, ha a 

teljesítéshez kapcsolódó eredménytermék előzetesen az érintett célterületi szakértői 

munkacsoporttal, dokumentáltan egyeztetésre került. A Vállalkozó a jelen 

vállalkozási szerződés 2. pontjában meghatározott ütemezés szerint minden ütem 

megvalósulását követően az elvégzett feladatokról írásbeli összefoglalót készít, 

amelyet köteles a készre jelentéssel egyidőben a Megrendelő részére írásban átadni. 

 

4.2.2. A Vállalkozó köteles a 2. pontban részletezett ütemezés szerinti 10 napos 

tesztidőszakot és tesztfelületet biztosítani a Megrendelő számára. A tesztidőszak 

lezárultát követően felmerülő hiba esetén jegyzőkönyv készül, amelyben a 

Megrendelő észrevételt tesz és kéri a hiba kijavítását. A Vállalkozónak 5 

munkanapja van a hiba kijavítására, amelyet ismételt tesztidőszak követ. Sikeres 

tesztelést követően a program működéséről a Vállalkozó igazolást állít ki. 

 

4.2.3.  A Megrendelő a 4.2.2 pontban körülírt tesztidőszak lezárulttá követő 8 napon belül 

írásban nyilatkozik a 4.2.1 szerinti kimutatásban rögzítettek  elfogadásáról. 

Amennyiben az hiányos, illetve egyéb okból nem alkalmas a feladat teljesítésének 

igazolására, úgy a Megrendelő 2 munkanapos határidő tűzésével a Vállalkozót 

hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a Vállalkozó a beszámoló benyújtására vagy a 

hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, az súlyos szerződésszegésnek 

minősül. 

 

4.2.4. A Megrendelő köteles a (rész)teljesítésről a Kbt. 135. § (1) bekezdésének 

megfelelően 15 napon belül teljesítési igazolást kiállítani, azt elektronikusan és 

postai úton haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A Megrendelő 

részéről a teljesítésigazolásra jogosult személy dr. Galyas-Demkó Ágnes 

projektmenedzser. 

 

5. A SZÁMLÁK KIÁLLÍTÁSA ÉS A VÁLLALKOZÓI DÍJ KIFIZETÉSE 

 

5.1. A vállalkozói díj fedezete 

 

Magyarország Kormánya a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív 

program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. 

határozatban a „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 azonosító jelű – Hatósági 

eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése” 

elnevezésű projekt, melynek finanszírozása az Európai Szociális Alapból és a Magyar 

Állami Költségvetés forrásaiból történik. 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítése utófinanszírozással történik. 

 

A támogatás intenzitása 100,000000%, melyből 80,900000 %-a Közigazgatás-és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programból [KÖFOP], 19,100000%-a 
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Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Programból [VEKOP] kerül 

finanszírozásra. 

 

A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.  

 

Megrendelő előleget nem biztosít. 

 

 

5.2. A számlák kiállítása 

 

5.2.1. A Vállalkozó, szerződésszerű teljesítése esetén, a teljesítésigazolások kézhezvételét 

követően jogosult egy részszámlát és egy végszámlát kiállítani és benyújtani. A 

számlákon a projekt jelét és nevét (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 Hatósági 

eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése) is fel 

kell tüntetni. A számlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani (Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal, 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. szám.) A 

számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény 169. §-a, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ának (1) és (3) 

bekezdése. valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az 

elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. 

(VI. 30.) NGM rendelet szerinti tartalmi és formai követelményeknek.  

 

5.2.2. A Vállalkozó a Kbt. 135. § (5) bekezdésre tekintettel egy részszámla és egy végszámla 

benyújtására jogosult. A számlák kifizetése a 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet által meghatározott utófinanszírozás szabályai 

szerint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

6:130. § (1)-(2) bekezdésére tekintettel 30 napos fizetési határidővel történik. 

Ajánlatkérő a számlák kifizetésekor alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény 36/A. § és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 

továbbiakban: Áht.) rendelkezéseit. 

5.2.3. A számlák benyújtásának helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. szám 

 

 

5.3. Kifizetésre vonatkozó egyéb előírások 

 

5.3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kormány európai uniós források 

felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja a 

kifizetést a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet 133. § (2) bekezdésében foglalt esetekben felfüggesztheti. 

 

5.3.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

36/A. §-a alapján a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetés 
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feltétele, hogy a Vállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy 30 

napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást nyújt be a 

Megrendelő részére. 

 

5.3.3. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 

szabályai az alkalmazandóak. 

5.3.4. A Kbt. 136. § (1) bekezdés alapján Vállalkozó kijelenti, hogy 

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

 

 

6. KAPCSOLATTARTÁS 

 

6.1. A Felek kötelesek az általuk tett jognyilatkozatot, intézkedést írásban – faxon vagy 

postai úton ajánlott levélként – egymás részére haladéktalanul megküldeni. Kézbesítés 

tekintetében a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény vonatkozó 

rendelkezései irányadóak. A Felek ezen túlmenően, egymás munkájának elősegítése és 

a szerződés minél hatékonyabb teljesíthetősége érdekében az értesítéseket, 

tájékoztatásokat elektronikus úton is megküldhetik egymásnak. Elektronikus úton 

történő értesítés esetén az értesítés, tájékoztatás akkor tekinthető közöltnek, amikor a 

kézbesítés megtörténtéről automatikus visszaigazoló üzenet érkezett a küldő Fél 

részére, vagy a fogadó Fél az értesítés, tájékoztatás megérkezését elektronikus úton 

visszaigazolta, vagy arra válaszolt. 

 

A Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: 

 

Megrendelő részéről:  

 

név:      dr. Galyas-Demkó Ágnes 

telefon: +36203647736 

e-mail: galyas-demko.agnes@jasz.gov.hu 

 

Vállalkozó részéről:  

név: … 

telefon: … 

e-mail: … 

telefax: … 

 

6.2. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásról a Felek haladéktalanul 

kötelesek értesíteni egymást. A Felek megállapodnak, hogy a jelen pontban 

mailto:galyas-demko.agnes@jasz.gov.hu
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meghatározott változást a szerződésben írásban nem vezetik át, a kapcsolattartók 

személyében bekövetkezett változás nem minősül a Kbt. 141. § szerinti 

szerződésmódosításnak. 

 

 

 

7.  A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, EGYÜTTMŰKÖDÉSE   

      TITOKTARTÁSI ÉS DOKUMENTUM-MEGŐRZÉSI      KÖTELEZETTSÉGE: 

 

7.1.     Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

 

7.1.2.  Vállalkozó köteles a 2. pontban és az 1. számú mellékletben meghatározott feladatokat 

a jelen szerződésben, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott módon és tartalommal elvégezni. 

7.1.3. Vállalkozó a saját költségén köteles gondoskodni a feladata ellátásához szükséges 

eszközről, berendezésről, munkaerőről. 

7.1.4.  Vállalkozó köteles tűrni, hogy a Megrendelő a jelen szerződés teljesítését ellenőrizze. 

A Megrendelő jelen pont szerinti ellenőrzése a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését 

nem teheti terhesebbé, illetve nem akadályozhatja 

 

7.1.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 

értesíteni, amely a jelen szerződésben rögzített szolgáltatások eredményességét, vagy 

határidőre való elvégzését veszélyezteti, gátolja. A Vállalkozó felelős az értesítés 

elmulasztásából eredő kárért. 

 

7.1.6. A Vállalkozó a Kbt. 138.§-ában, valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezéseiben 

meghatározottak szerint jogosult, illetve köteles az ajánlatában megjelölt alvállalkozót 

igénybe venni a szerződés teljesítéséhez. A Vállalkozó a Ptk. 6:148. §-a szerint a 

jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 

volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

7.1.7.  A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Kbt. 138. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a 

Megrendelő rendelkezésére bocsátotta a teljesítéshez általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó(k) adatait és adott esetben nyilatkozatát arról, hogy az alvállalkozó(k) 

nem áll(nak) a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

7.1.8. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek 

minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

7.1.9.  Vállalkozó szavatolja, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes 

hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel és megfelelő szakértelemmel rendelkező 

humánerőforrással, amely a vállalkozói tevékenység eredményének eléréséhez 

szükséges. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy feladatait a tőle telhető legnagyobb 

gondossággal és szakszerűséggel látja el.  
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7.1.10. Vállalkozó szavatolja, hogy Szerződés keretében nyújtott szolgáltatások megfelelnek a 

Szerződést alkotó dokumentumokban megfogalmazott műszaki, informatikai és egyéb 

követelményeknek és a jelenleg általánosan elvárt műszaki színvonalnak, továbbá a 

Megrendelő által elvárt funkcionalitással rendelkeznek és mentesek a tervezési, 

megvalósítási, integrációs és egyéb hibáktól, hiányosságoktól.  

 

7.1.11. Vállalkozó szavatolja, hogy az elvégzett szolgáltatások megfelelnek a hatályos 

jogszabályokban foglalt előírásoknak, a Műszaki leírásban és az Ajánlatban 

meghatározott feltételeknek. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy nem létezik 

semmiféle olyan jogszabály, hatósági előírás, szerződés vagy nyilatkozat, amely a 

Megrendelő tulajdon- és felhasználási jogának megszerzését, illetve gyakorlását 

bármilyen módon vagy mértékben korlátozná vagy kizárná, illetve a Megrendelő 

terhére a Szerződésben foglaltakon túl fizetési kötelezettséget eredményezne. 

 

 

7.2 .    Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 

7.2.1.  Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges információk  

           Vállalkozó részére történő átadására. 

 

7.2.2.  Megrendelő jogosult a Vállalkozó teljesítését ellenőrizni. 

 

7.3.  Felek kifejezik azon akaratukat, hogy a szerződés teljesítése érdekében szorosan 

együttműködnek, aminek érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás 

tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a 

teljesítést elősegítik, illetve azt zavarják vagy zavarhatják. Felek kölcsönösen, illetve 

külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek a szerződésszerű 

teljesítést akadályozó körülmények elhárításához szükségesek.  

 

7.4.  A Felek vállalják, hogy a jelen szerződés megkötése, illetve teljesítése során 

tudomásukra jutott minősített adatokat és egyéb, a Megrendelő által bizalmasnak 

minősített információkat bizalmasan kezelik, és minden szükséges intézkedést 

megtesznek az ilyen és egyéb bizalmas információk megőrzése érdekében, továbbá 

kizárólag azon munkatársaik, vezető tisztségviselőik rendelkezésére bocsátják, 

akiknek elengedhetetlenül szükségük van a szerződés teljesítése érdekében az ilyen 

információkra, és vállalják, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek azok 

megőrzésére. 

 

7.5.     Felek a szerződés teljesítése során a Vállalkozó tudomására jutó személyes adatokkal 

kapcsolatosan az alábbiak szerint állapodnak meg: 

a) a Vállalkozó a szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése során megismert 

személyes adatok kezelésére, tárolására, feldolgozására, illetve továbbítására nem 

jogosult; 

b) a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy sem alkalmazottai, sem alvállalkozói ne 

használják fel a szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése során megismert 

személyes adatokat semmilyen jogosulatlan célra. 

 

A Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására jutott bizalmas – egyebek 

mellett, de nem kizárólagosan a szerződéssel, annak tartalmával kapcsolatos – 

információkat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik 
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személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, illetve nem 

használhatja fel más számára végzett tevékenysége során. A Vállalkozó köteles a 

személyes és különleges adatokat bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli, és 

monitoring célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem használja fel. 

 

7.6    A Vállalkozónak a teljesítés során az elvégzésre kerülő szolgáltatásokat úgy kell 

dokumentálnia, hogy a szolgáltatások végrehajtásának menete és az azok során 

keletkező dokumentumok a Megrendelő, továbbá más, arra jogosult személy vagy 

szerv által teljességükben bármikor ellenőrizhetők legyenek. 

 

7.7.  A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéssel összefüggő belső 

iratanyagainak vizsgálatát a közpénzek felhasználásának ellenőrzését végző állami, és 

európai uniós ellenőrző szervek számára üzleti titok címén nem tagadhatja meg. 

 

8. SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE, JÓTÁLLÁS, TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 

 

8.1. Szerződés megerősítése 

 

8.1.1. A Vállalkozó kötbér megfizetésére kötelezi magát a szerződés nem teljesítése, hibás 

teljesítése, illetve a késedelmes teljesítése esetére, melyet a Felek súlyos 

szerződésszegésnek tekintenek. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésszegését a Ptk. 

6:186. § alapján kimenteni nem tudja, úgy a Megrendelő részére az alábbiak szerint 

köteles a kötbér megfizetésére: 

 

Késedelmi kötbér: 

 

Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítési határidőt olyan 

okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy Megrendelő jogosult a Vállalkozóval 

szemben késedelmi kötbért érvényesíteni. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő 

késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett ütemre vonatkozó nettó vállalkozói 

díj 0,2 %-a/naptári nap, azzal, hogy a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi 

kötbér maximuma 50 naptári nap. 

 

A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő jogosult elállni a 

szerződéstől, a szerződést felmondani, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

 

Meghiúsulási kötbér 

 

Megrendelő 50 naptári napi, Vállalkozónak felróható késedelmet követően jogosult a 

szerződéstől egyoldalúan elállni.  

Vállalkozó köteles a munka neki felróható okból történő meghiúsulása esetén a 

szerződés teljes nettó végösszege 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért 

fizetni Megrendelő részére. 

 

A Megrendelő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha  

 

a) Vállalkozó a teljesítést megtagadja;  

b) Vállalkozó a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;  

c) a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból  
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            ellehetetlenül;  

d) Vállalkozó a teljesítéssel – neki felróható módon – 50 naptári napot  

            meghaladó késedelembe esik;  

e) Vállalkozó ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy a Megrendelő             

által a szerződésszerű teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül  

            telik el;  

 

Hibás teljesítési kötbér 

 

Abban az esetben, ha a Vállalkozó a szerződés szerinti szavatossági, jótállási 

kötelezettségeit nem teljesíti, Megrendelő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a 

kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet.  

A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett részre vonatkozó nettó 

vállalkozói díj összegének 5 %-a, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész 

után, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 %-a.  

 

Jótállás 

 

Vállalkozót szavatossági és jótállási kötelezettség terheli a Szerződés keretében 

fejlesztett Szoftver(ek) vonatkozásában. A szavatosság és a jótállás kérdésében a 

mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

 

Vállalkozó kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa megvalósított fejlesztés 

és az átadott dokumentumok minden tekintetben megfelelnek a Szerződést alkotó 

dokumentumokban meghatározott megrendelői elvárásoknak, és azok alkalmasak 

Szerződés céljának betöltésére.  

Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés keretében létrejövő fejlesztés megfelel a 

jelenleg általánosan elvárt műszaki színvonalnak, a műszaki követelményeknek, és a 

rendszer mentes a tervezési hibáktól. Vállalkozó az általa elvégzett szolgáltatásért a 

Ptk. szabályai szerint - végteljesítés vonatkozásában kiállított teljesítésigazolást 

követően 12 hónap jótállást vállal. 

 

Megrendelő a jótállás érvényesítési szándékát a hiba jelentkezését követően 

haladéktalanul írásban jelzi Vállalkozó felé, aki 5 napon belül köteles a hibát 

kijavítani. Amennyiben a hiba kijavítása határidőben nem történik meg, Megrendelő 

jogosult a hibát mással a Vállalkozó költségén kijavíttatni. 

 

Vállalkozó Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényeinek teljesítésének köteles 

ingyenesen eleget tenni. 

Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti a jótállási, szavatossági 

kötelezettségeit, úgy a Megrendelő eljárhat a hiba kijavítása érdekében a Vállalkozó 

kockázatára és költségére. 

Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót a jótállási 

időtartam során felmerülő bármilyen meghibásodásról, kárigényről. A jótállási 

időtartam alatt bejelentett jogos követelések a jótállási időtartam lejárta után is 

érvényesíthetők. 

 

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát 

arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a 

kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 
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8.1.2. A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb 

igényeiről való lemondást. A Megrendelő – a Ptk. 6:142.§ és 6:143.§-ai, valamint a 

6:187. § (3) bekezdése alapján - a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a 

Vállalkozóval szemben.. 

  

Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő kötbér igényét elismeri, a kötbér 

érvényesítése – a Megrendelő választása szerint – oly módon történik, hogy 

 

 a) az esedékes kötbér összegét a Vállalkozó közvetlenül megfizeti a Megrendelő 

részére, vagy 

b) a Megrendelő azt a Vállalkozó felé fennálló – igazolt teljesítéssel lefedett – 

esedékes tartozásába beszámítja, és abból levonja, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) 

bekezdésében foglaltakra. 

 

 

9. SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 

 

9.1. A Megrendelő jogosult – kártérítési kötelezettség nélkül – a szerződéstől elállni, vagy 

azt azonnali hatállyal felmondani, ha: 

a) a Vállalkozó végelszámolási eljárás alá kerül, vagy ellene felszámolási eljárás 

indul, vagy a Vállalkozó csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a 

bírósághoz, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 

XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontban foglalt esetet; 

b) Vállalkozó megszegi a titoktartási, és/vagy adatvédelmi kötelezettségét; 

c) Vállalkozó a teljesítés ellenőrzését a jelen szerződésbe ütközően hátráltatja, vagy 

megakadályozza, és ezt Megrendelő felszólítása ellenére sem szünteti meg; 

d)  a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglaltak bekövetkeznek; 

e) a Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti Megrendelőt, vagy valótlan adatot 

szolgáltat, 

f) a  teljesítésének meghiúsulása esetén, amennyiben azért Vállalkozó felelős 

g) 90 napot meghaladó vis maior esemény esetén. 

 

9.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdés alapján 

köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a 

szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból. 

 

9.3. A Felek rögzítik Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést 

felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés 

megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési 

eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 
 

9.4. Szerződő felek rögzítik Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és 

egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely 

lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, 

ha 
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a) ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes gazdasági társaság, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel,  

b) ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Vállalkozó a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondás esetén a szerződés 

megszűnése előtt már teljesített tevékenységének szerződésszerű pénzbeli 

ellenértékére jogosult. 

 

10. VIS MAIOR 

 

10.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után 

bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Felek nem 

láthattak előre és nem háríthattak el. Ilyen események lehetnek különösen: 

szükségállapot, sztrájk, háború, lázadás, terrorista cselekmények, természeti 

katasztrófák (árvíz, tűzvész, földrengés, vihar), járvány, karantén korlátozások, 

szállítási és nyersanyag embargó, valamint olyan jogszabályváltozás, amely a 

Megrendelő számára olyan körülményt teremt, amely a szerződés megszüntetését 

elkerülhetetlenné teszi. 

 

10.2. Egyik Fél sem felelős, ha kötelezettségeit vis maior esemény miatt nem tudja 

teljesíteni. 

 

10.3. A vis maiorral érintett Fél haladéktalanul köteles a másik Felet az eseményről, annak 

okáról, valamint várható tartamáról és hatásáról értesíteni. 

 

10.4. A vis maior esemény által érintett Fél köteles: 

 

a)  minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elhárítsa, 

megszüntesse vagy mérsékelje a vis maior esemény hatásait; 

b)  minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a vis maior 

esemény megszűnése után haladéktalanul folytassa a szerződés teljesítését.  

 

10.5.  Mindazonáltal a Felek kötelesek a vis maior eseménnyel nem érintett szerződéses 

kötelezettségeiket továbbra is – a vis maior esemény fennállása alatt is – teljesíteni, 

így különösen a Megrendelő köteles a Vállalkozó vis maiorral nem érintett 

szolgáltatása vonatkozásában – amennyiben rendelkezik teljesítésigazolással – az 

ellenértéket megfizetni. 

 

 

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

11.1.  A Felek a jelen szerződést csak írásban módosíthatják, különösen a Kbt. 141. §-ában 

és a 142. § (3) bekezdésében megjelölt előírások figyelembe vételével. 
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11.2.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Szjt., a Kbt., az Áht., 

valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

11.3. Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el azt, hogy a költségvetési pénzeszközök 

felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat alapján az 

Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a 

rendelkezésünkre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű 

felhasználásával, valamint a közpénzek felhasználását. valamint azt, hogy a szerződés 

lényeges tartalmának megismerését üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatják meg. 

Vállalkozó jelen szerződés mellékletét képező nyilatkozat aláírásával nyilatkozik arról, 

hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontjában 

meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban 

foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A 

valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő 

felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. 

(A 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1a) bekezdés alapján). Mind a szerződés 

időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejártáig a 

Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az Európai 

Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt 

belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Áht. szerinti fejezetek 

ellenőrzési szervezeti, a Magyar Államkincstár, az Irányító Hatóság, a Támogató, 

valamint a Kbt. és az Áht. szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet 

törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szerződéshez kapcsolódó 

nyilvántartások, számlák, a kivitelezés megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok 

helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését 

vagy rendelkezésre bocsátását, mely ellenőrzés során a közigazgatási és hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi. CXL. törvény hatósági 

ellenőrzésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Az illetékes ellenőrző szervezetek 

részére a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással 

nem tagadható meg. 

11.4.  A Megrendelőnek és a Vállalkozónak kötelessége mindent megtennie annak 

érdekében, hogy a jelen Szerződésből eredő esetlegesen vitás kérdéseket tárgyalások 

útján, peren kívül rendezzék. Amennyiben a vitás kérdéseket nem sikerül tárgyalásos 

úton rendezni Felek – értékhatártól függően – a Szolnoki Járásbíróság, illetőleg a 

Szolnoki Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

11.5. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben 

érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben 

azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna 

meg.  

 

11.6.  Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésen alapuló megállapodásaiban vállalja a Kbt. 

rendelkezéseinek maradéktalan megtartását. 

 

11.7.  Jelen Szerződésre a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok, így különösen a 

Ptk., a Kbt., az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a 

jelen Szerződés tárgyát érintő egyéb jogszabályok a Támogatási Szerződés 

rendelkezései az irányadók. 
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11.8.  A szerződés részét képezik az alábbiakban felsorolt mellékletek és dokumentumok 

akkor is, ha fizikailag nem kerültek csatolásra: 

 

1. számú melléklet: Közbeszerzési dokumentumok 

2. számú melléklet: Műszaki specifikáció 

3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 

4. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

 

Jelen Megbízási Szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját 

elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben 

megegyezőt, a mai napon 6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag – a képviselet 

szabályainak megtartásával – saját kezűleg aláírták, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 1 

példány a Vállalkozót illet meg. 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 
Vállalkozó 

Szolnok, 2017. ……………hó [...] napján 

 

Aláírás: 

 

……………………………. 

Képviseli:  

Dr. Kállai Mária 

kormánymegbízott  

 

P.H. 

Szolnok, 2017. …………….hó [...] napján 

 

Aláírás: 

 

…………………………………. 

Képviseli:  

 

 

P.H. 

 

 

Kormányhivatal 

Megrendelő 

Vállalkozó 

 

 

 

________________________________________ 

Kormányhivatal részéről pénzügyi ellenjegyző 
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Bevezető 

 

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29) Kormányrendelet (a továbbiakban: 

Kormányrendelet) alapján a Nemzeti Jogszabálytár (a továbbiakban: NJT) önálló felületen a 

Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modulban (a továbbiakban: NJT TFIK) 

biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter, a fővárosi 

és megyei kormányhivatal, valamint a helyi önkormányzat közötti, a helyi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletével összefüggő írásbeli kapcsolattartást. 

Az egyébként 2012. január 1-jén indult NJT szolgáltatás 2013. évben egészült ki az 

Önkormányzati rendeletek feltöltését biztosító háttérrendszerrel (a továbbiakban: ÖR), 

amihez 2014 évben kapcsolódott a törvényességi felügyeleti eljárások során alkalmazott – 

Önkormányzatok és a Kormányhivatalok közötti – NJT TFIK. A 2015. évben további 

fejlesztések eredményeként a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: 

Kormányhivatalok) számára elérhetővé vált az OSAP 1622 statisztikai űrlap elektronikus 

kitöltése és Miniszterelnökség felé történő elektronikus továbbítása, illetve a statisztikai 

adatlapok automatikus összesítése.  

A Kormányrendelet alapján a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. tartja fent, működteti 

és üzemelteti az NJT TFIK-t és ebben a fejlesztést követően sem lesz változás.  

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 azonosítójú, „Hatósági eljárások és hatósági 

jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése” című projekt keretében kerül sor 

az NJT TFIK modul továbbfejlesztésére. 

Konzorcium bemutatása 

 

A projekt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: 

Kormányhivatal), a Miniszterelnökség, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) konzorciumi együttműködése keretében valósul meg. A 

Kormányhivatal, mint konzorciumvezető a projektmenedzsmenti feladatok mellett 

koordinációs tevékenységet lát el, a Miniszterelnökség felel a projekt szakmai tartalmáért, a 

minőségbiztosítási feladatokat pedig a KIFÜ végzi.  

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Konzorciumvezető – adminisztratív, 
koordinatív és projektmenedzsmenti 
feladatok 

Miniszterelnökség Konzorciumi tag – szakmai projektvezető  

Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség 

Konzorciumi tag – műszaki és szakmai 
minőségbiztosító 

 

A projekt a meglévő rendszer továbbfejlesztésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki. 
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Az NJT TFÍK fejlesztési igények 

 

Az ÖR, NJT TFÍK rendszerek közötti adatszintű kapcsolatok megteremtése 

A jelenlegi rendszerek között nincs adatszintű átjárás. A törvényességi felügyeleti eljárások 

lefolytatásához a rendszerbe feltöltött dokumentumok nincsenek összekötve az NJT 

felületére feltöltött Önkormányzati rendeletekkel, ami nehezíti az ellenőrzést. A rendeletek 

és a testületi ülések jegyzőkönyveinek összekapcsolásával vagy a meglévő rendeletcsoportok 

szerinti törvényességi ügyek keresésével számos kormányhivatali folyamat egyszerűsíthető. 

Ügykezelés kibővítés új funkciókkal 

A jelenlegi NJT TFIK rendszer kezelési lehetőségeinek, illetve az alkalmazott ügytípusok és 

kapcsolódó intézkedések számának kibővítésével lehetővé válik, hogy a rendszeren belül a 

jelenleginél többféle ügykezelést lehessen hatékonyan végezni. Az új ügytípusok bevezetése 

lehetőséget ad, hogy az adott ügybe további hivatalokat is be lehessen vonni azáltal, hogy a 

hatáskörükbe tartozó ügyek számukra továbbíthatók, vagy azokba betekintési jogot 

szereznek. 

Kapcsolattartás más szervekkel 

A felhasználó-kezelés átalakításával lehetővé válik további hivatalok és szervezetek 

rendszerbe integrálása. Az előző pont alapján egy ügymenet során lehetővé válik egyes 

eljárások indításának rendszeren belüli kezdeményezése, a kapcsolódó dokumentumok 

továbbítása. 

A jelenlegi ügyfélkapcsolat kezelés (a továbbiakban: CRM) alrendszer megújítása jelen 

projekt, és a párhuzamosan futó projektek igényeinek a figyelembe vételével. 

A törvényességi felügyeleti tevékenység során nem kizárólag a kormányhivatalok és 

önkormányzatok, hanem a bíróságok, Magyar Államkincstár, Nemzeti Adó – és Vámhivatal, 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Állami Számvevőszék is érintett, a velük való 

kapcsolattartás elektronizálása érdekében egyeztetések zajlanak a technológia 

megvalósítása céljából. A bíróságokkal való kapcsolattartás kidolgozása érdekében az 

Országos Bírósági Hivatallal történt már egyeztetés. 

Közös önkormányzati hivatalok szervezetében beálló változások kezelése 

A jelenlegi rendszerhez képest a hivatalok nyilvántartásának megfelelő átalakításával 

elérhető, hogy a közös önkormányzati hivatalok alakulása vagy átalakulása után a települési 

önkormányzatok felé korábban indított ügyeket az új hivatali formához lehessen 

automatikusan delegálni, továbbá megvalósulhat az elektronikus kapcsolattartás. 

Dokumentumok kezelése 
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A tapasztalatok alapján az Önkormányzatok által feltöltött dokumentumok nem egységesek. 

Eltérő az ügyekhez feltöltött dokumentumok köre és nem azonos a dokumentumok 

formátuma. Szükséges a dokumentum típusok szétválasztása, a kötelezően benyújtandó 

dokumentumok, illetve a fájlok formátumának informatikai ellenőrzése. 

Az egyes ügymenetekhez szükséges dokumentum típusok definiálásával lehetővé válik, hogy 

a rendszer ellenőrizni tudja, hogy a tényleges felügyeleti eljárás lefolytatásához minden 

dokumentum rendelkezésre áll-e, ezzel jelentős időt megtakarítva a kormányhivatali 

ügyintéző számára. 

Kapcsolódás az OSAP adatgyűjtéshez 

Új adatlapok elektronizálásával lehetővé válik, hogy a Kormányhivatalok mellett az 

Önkormányzatok számára kötelező adatszolgáltatások egyes táblái is a rendszerből 

automatikusan keletkezzenek. A hivatali és felhasználói adatok tárolása miatt eleve adódik, 

hogy a rendszerben már rendelkezésre állnak a statisztikai adatok egyes elemei. Amennyiben 

a hivatali nyilvántartást kiegészül a hiányzó adatkörökkel, úgy egy kötelező felülvizsgálat és 

jóváhagyás folyamattal elérhető az adatok helyesen tartása, így statisztikai időszakonként a 

megyénkénti összesítések automatikus elkészítése. 

Az NJT TFÍK rendszer felhasználói 

 Polgármesteri hivatalok  

 Közös önkormányzati hivatalok  

 Megyei önkormányzati hivatalok  

 Nemzetiségi Önkormányzatok  

 Önkormányzati társulások  

 Fővárosi és megyei kormányhivatalok  

 Kúria 

 Közigazgatási és munkaügyi bíróságok  

 Országos Bírósági Hivatal  

 Alkotmánybíróság  

 Állami Számvevőszék  

 Magyar Államkincstár  

 Nemzeti Adó és Vámhivatal  

 Emberi Erőforrások Minisztériuma  

 Miniszterelnökség  

 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó  

Megkövetelt kötöttségek 

A projekt keretein belül kifejlesztésre és továbbfejlesztésre kerülő rendszerek részei, vagy 

illeszkednek más olyan informatikai rendszerbe, illetve architektúrába, amelyek másik 
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projektekben szintén átalakításra vagy továbbfejlesztésre kerülnek. Ennek megfelelően 

figyelemmel kell lenni a kapcsolódó rendszerekre és törekedni kell az azokról való leválásról 

abból a célból, hogy az NJT TFÍK a későbbiekben e rendszerektől függetlenül 

továbbfejleszthető maradjon. 

Elvárás a fejlesztéssel kapcsolatosan a szabványos infokommunikációs akadálymentesítés 

megvalósítása, mint KÖFOP fejlesztési elvárás teljesítése. A rendszerfejlesztés, mint 

projektcél feltételezi, és elvárás szinten rögzíti a technológia korszerűségének 

szükségességét, tekintettel arra, hogy a projektelem megvalósulásának eredményeként egy 

korszerűbb és informatikailag bővebb felhasználású és nagyobb mértékben felhasználóbarát 

rendszer kell, hogy létrejöjjön. 

Elvárás továbbá a továbbfejlesztendő informatikai rendszer rendelkezésre állásának, 

katasztrófa tűrésének, és az üzemelés műszaki feltételeinek kidolgozása, amelyre a fejlesztés 

során kiemelt figyelmet kell fordítani. 

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat szerint a KÖFOP-1.0.O-VEKOP-15-

2015-00005 számú, a „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a 

költségek csökkentése érdekében” című projekt (KAK HW) biztosít felhőalapú működési 

környezetet, illetve rendszerkomponenseket a jelen projekt számára, így a KAK HW projekt 

vezetőjével, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel (a továbbiakban: NISZ 

Zrt.) folyamatosak az egyeztetések a megvalósítás kivitelezésére. Az egyeztetések 

folyamatosak, melyekről  emlékeztető készül.  

Elvárás továbbá a rendszerfejlesztés ütemezésének megfelelően a tesztelés lehetőségének 

biztosítása (tesztelési terv készítése),a fejlesztő általi levezénylése, majd a tesztelési 

eredmények kiértékelése  (a tesztelés tesztjegyzőkönyvvel történő ledokumentálása) és azt 

követően a hibák javítása, korrekciók elvégzése. 

A NISZ Zrt. részére megadásra került, hogy a „Nagy rendelkezésre állású rendszer (DR modell 

1)” esetén milyen szolgáltatások igénylése tervezett. Az IaaS, PaaS és dBaaS, valamint a SaaS 

szolgáltatások vonatkozásában a virtuális szerver, a Tárterület - NAS (fájl alapú), a Tárterület 

– objektumtár, az Alkalmazás kiszolgáló szolgáltatás, az SQL adatbázis (PostgreSQL) 

szolgáltatás, valamint a Levelezés, csoportmunka esetén merült fel az éles és a teszt 

környezet igény. 

Az NJT TFÍK továbbfejlesztéssel kapcsolatos, üzemeltetési és működtetési kérdések 

rendezése a  jelen eljárás eredményét képező szerződésben történik. 

Kapcsolódó rendszerek 

Nemzeti Jogszabálytár  
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Jelenleg az önkormányzati rendeletek az állampolgárok felé publikus módon a NJT 

szolgáltatáson keresztül érhető el a http://njt.hu webcímen. Az NJT egy publikus 

keresőfelülettel, ez alapján adódó jogszabály listával és az ebből megnyitható önkormányzati 

rendelettel biztosítja a helyi szabályozások megismerését. 

Önkormányzati háttérrendszer  

Jelenleg az ÖR alrendszer biztosítja, hogy az önkormányzatok a rendeleteiket az NJT 

adatbázisába feltöltsék és ezen a feltöltő felületen készítik el a változásokkal 

egybeszerkesztett egységes szerkezetű szövegváltozatokat is.  

 

Az NJT TFÍK koncepciója, rendszerhatárok, adatkörök 

A rendszer felhasználói két alapvető csoportba oszthatóak a szerint, hogy melyik alrendszert 

kívánják használni: 

 Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás 

 Hivatali rendszeradminisztráció 

Bejelentkezés 

Mindkét felhasználási módhoz tartozhat egyazon személy is (pl. önkormányzat jegyzője), így 

egy felhasználó attól függően indul el egy alrendszerben a bejelentkezési folyamattal, hogy 

milyen tevékenységet kíván végezni. Ha egy felhasználó már egyszer belépett, úgy a 

rendszerek közötti átjárás során további belépésre nem lesz szüksége. Azonosítás után a 

szerepkörének megfelelő modulokat használhatja, minden modulban a számára beállított 

jogosultságok és hatáskörök alapján választhatja ki a számára szükséges rendszerfunkciókat. 

NJT TFÍK ügykezelés 

Az NJT TFÍK modulban megtekintheti a hatáskörének megfelelő törvényességi üzeneteket, 

vagy indíthat új ügyeket melyekhez különböző dokumentumokat csatolhat. A meglévő ügyek 

között a modul keresőfunkcióival kereshet, válogathat, illetve az ügyeket továbbíthatja a 

megfelelő eljáró szerv számára.  

Új ügy indítása során, még a rendszer használata előtt az adott ügymenetnek megfelelő 

dokumentumokat elő kell állítania és hitelesítenie kell, amihez a rendszer nem ad 

informatikai támogatást, de definiálja az alkalmazható technológiákat. A dokumentumok 

feltöltése során meg kell adnia a kapcsolódó meta-adatokat. A rendszer ellenőrzi, hogy az 

adott ügymenetnek megfelelő dokumentum formátum és minden kötelező meta-adat meg 

lett-e adva és ezt követően van lehetősége elküldeni az ügyet. 

http://njt.hu/
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Ügy fogadásakor lehetősége van a kapott üzenetek és dokumentumok megtekintésére, 

illetve válaszüzenetet küldeni. Hibás dokumentum érkezésekor visszajelzést küldhet a 

feladónak. 

Ügyek általános kezelése során összevonhat egyes ügyeket, vagy amennyiben azok 

befejeződtek, archívumba helyezheti őket. 
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Jelen műszaki dokumentum határai, modulok fő funkció, kapcsolódások 

 

Az alábbi ábra a jelenlegi architektúrában lévő fő rendszerkomponenseket ábrázolja, 

feltüntetve a projekt által fejlesztésben érintett modulokat. 

  

 

A jelenlegi működési környezet az njt.hu web portál architektúrájában került kialakításra, a 

bevezetőben bemutatott fejlődés útján. Az ábra szerint az felhasználó kezelő alrendszer 

(ÖNK CRM) kifejezetten az önkormányzati és kormányhivatali felhasználók számára lett 

kialakítva, így az csak e szervezetek számára dedikált jogosultsági adatok nyilvántartását 

tartalmazza. Az ÖNK CRM kialakítása során számos rendszerfunkció még nem volt ismert, így 

a jelenlegi rendszerben egy-egy felhasználónak több belépési azonosítója is van, ami azt 

jelenti, hogy több önálló entitással bír a rendszerben. Ahhoz, hogy újabb szervezetek 

tudjanak csatlakozni a rendszerhez, szükségessé válik a felhasználó-kezelés és a szervezetek 

nyilvántartásának átalakítása. 

Az ÖR háttérrendszere más projekttel való érintettség miatt szintén átalakításra kerül, és az 

átalakításnál figyelembe vételre kerülnek e projekt igényei. Ez a fejlesztés azonban nem 

képezi részét jelen projektnek. 

analysis Rendszer határok

NJT.HU

ÖNK CRM

NJT TFÍK

HatStat

NJT ÖRNJT Országos 

rendelettár

Jelen projekt keretei között nem fejlesztett rendszer 

komponens

Jelen projekt keretei között módosítandó rendszer 

komponens

Jelen projekt keretei között újrafejlesztett rendszer 

komponens
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A jelenleg működő törvényességi felügyelet írásbeli kapcsolattartást kezelő modullal 

kapcsolatban támasztott igények szintén indokolják a meglévő rendszer új informatikai 

infrastruktúrába helyezését, ami miatt szükségessé válik a rendszer újrafejlesztése és az NJT 

TFÍK rendszer átalakítása. 

Rendszer szintű architektúra 

Más, részben kapcsolódó rendszerek továbbfejlesztése, illetve új rendszerek fejlesztése, 

továbbá SZEÜSZ-ökhöz való csatlakozási lehetőségek megteremtése miatt indokolt lehet a 

jelenlegi ÖR rendszer leválasztása az NJT infrastruktúrájáról és önálló környezetben való 

elhelyezése. 

 

 

analysis Rendszer architektúra

NJT.HU

NJT Országos 

rendelettár

Jelen projekt keretei között nem fejlesztett rendszer 

komponens

Jelen projekt keretei között módosítandó rendszer 

komponens

Jelen projekt keretei között újrafejlesztett rendszer 

komponens

IJR ÖR

ÖNK CRM

NJT TFÍK

HatStat

NJT ÖR

SZEÜSZ

KAÜ

Autentikáció Autentikáció

Gov Lex

ParLex

LocLex

EJR

...

PKI

Jelen projektben használt SZEÜSZ-ök (tervezet)

«use»

«use»

«use»

«use»
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Rendszerkapcsolatok, integráció 

Adatbázis kapcsolatok 

 

 

A fenti ábra a különböző adatbázisok közötti kapcsolatot mutatja, a színek jelentése 

megegyezik a korábbi ábrákéval. Az alábbi adatbázisok kerültek feltüntetésre: 

CRM DB Hivatalokat és a rendszer felhasználóit és kapcsolataikat leíró adatbázis 
TFÍK DB Törvényességi Felügyeleti Írásbeli Kapcsolattartás ügyeinek és kapcsolódó 

dokumentumainak nyilvántartása 
OSAP DB Statisztikai adatszolgáltatás adatbázisa 
ÖR DB Önkormányzati rendelettár adatbázisa 
 

A TFÍK alrendszer adatbázisa kapcsolatokat tartalmaz az ÖR alrendszerbe feltöltött 

rendeletekkel, így a benne szereplő ügyek és dokumentumok összerendelhetőek a 

rendeletekkel. A rendszeren belül megmutatható az ügyhöz kapcsolt rendelet, vagy az ügyek 

kereshetővé válnak rendeletek adatai alapján. 

A TFÍK alrendszer a hivatali kapcsolattartáshoz szükséges hivatalok közötti hierarchiát a CRM 

adatbázisából veszi, az egyes ügymenetekhez a CRM-ben nyilvántartott hivatal típusokat 

lehet hozzárendelni, így egy ügymenetben lehetséges az ügybeli dokumentumok hivatalok 

közötti megosztása. 
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Az OSAP alrendszer a statisztikai adatgyűjtéshez fel tudja használni a CRM rendszerben 

nyilvántartott hivatali adatokat, így képes ezekről megyei vagy országos hivatali 

gyűjteményeket automatikusan lekérdezni, illetve az adattáblák egyes mezőinek 

automatikus számolása szintén biztosított mind az önkormányzati rendeletek szám, mind a 

törvényességi ügy és eljárás típusok alapján. 

Az adatbázis kapcsolatok interfészeken keresztül valósulnak meg, így bármely alrendszer 

adatbázisa fizikailag elkülönülhet egymástól. 

Adatkörök 

Felhasználók 

Az NJT TFÍK rendszer felhasználótörzsében megtalálhatóak mindazok, akik az Önkormányzati 

rendelet készítésében, publikálásában, önkormányzati jegyzőkönyvek felöltésében, 

törvényességi felügyeleti eljárások lefolytatásában, illetve OSAP 1621, 1622 statisztikák 

készítésében feladatot látnak el, vagy e rendszerekkel kapcsolatban adminisztrációs munkát 

végeznek. 

A felhasználók rendelkeznek szerepkörökkel, jogosultságokkal és hatáskörökkel. E hármas 

szabályrendszer mondja meg, melyik rendszerbe rendelkeznek belépési jogkörrel, illetve a 

rendszeren belül milyen modulokat, funkciókat milyen szervezet nevében eljárva, vagy 

milyen szervezet felé történő kommunikációban használhatnak. 

A felhasználók a CRM alrendszer adatbázisába kerülnek felvételre. A felhasználók szabadon 

nem regisztrálhatnak a rendszerbe, őket adminisztrátorok veszik fel és állítják be jogosultsági 

szintjeiket. Az adminisztrátor szerepkör különböző hivatali szinteken jelenhet meg és mindig 

a hivatali hierarchiában a saját hivatalához tartozó felhasználók, illetve az alsóbb szintű 

hivatalok adminisztrátorait vehetik fel. 

A felhasználókhoz minimálisan az alábbi adatcsoportok vannak hozzárendelve 

 CRM felhasználó kód 

 név adatok 

 belépési adatok 

 e-mail cím 

 szerepkörök 

 jogosultságok 

 hatáskörök 

 státusz 

Szervezeti adatok 

A CRM alrendszer adatbázisa tartalmazza az összes hivatal szervezeti adatait, illetve 

hierarchiájukat. 
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 CRM szervezeti kód 

 PIR szám 

 KSH szám 

 megye kód 

 szervezeti típus 

 megnevezés 

 cím adatok 

 elérhetőségi adatok 

 felettes szerv megjelölése 

 statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges hivatali adatok 

Ügyek 

A TFÍK alrendszerben rögzített ügyek és kapcsolódó adatok 

 TFÍK ügy azonosító 

 Hivatali azonosító adatok (ügyiratszám, iktatószám) 

 ügyet indító szervezet 

 ügy alanya (szervezet) 

 ügytípus 

 intézkedés típus 

 ügy adatai 

 kapcsolattartási üzenetek adatai 

 kapcsolódó dokumentumok 

 ÖR alrendszerből származó metaadatok 

 ügymenet adatai 

 az ügymenet eljárását lefolytató szervezet 

A hivatalok, az ügy típusok és ezek összerendelései szabadon paraméterezhetők. 

Dokumentumok 

Az ügyekhez kapcsolódó dokumentumokat az egyes szervezetek dokumentum feltöltéssel 

juttatják el a rendszer dokumentum tárába. Egyes ügyekhez meghatározott típusú és 

adatformátumú dokumentumok kapcsolódnak. Egyes ügymenetekben megkövetelhető 

hitelesített dokumentumok használata, melyet a feltöltő szervezet elektronikus 

bélyegzőjével  kell ellátni. 

OSAP statisztika  

A közigazgatási hatósági statisztikai alrendszer (a továbbiakban: HatStat) tartalmazni fogja az 

OSAP 1621, 1622 statisztikai jelentések adattábláit, amelyek Kormányhivatalok és a 

Miniszterelnökség szintjén összesített adatként jelennek meg. Az adatbázis tartalmazza az 

 OSAP azonosítójelet 

 kitöltő szervezet CRM kódját 
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 statisztikai időszakot 

 a statisztikai jelentés sorszámát 

 a statisztikai adatokat 

 a kitöltés állapotinformációit 

 az adatszolgáltatás beküldési adatait 

 az adatszolgáltatás elfogadásának adatait 

 korábbi statisztikák archívumát 

 

Megvalósítandó rendszerek és rendszerelemek 

 

Rendeletek és ügyek/jegyzőkönyvek összekapcsolása 

Az önkormányzat az NJT TFÍK rendszeren keresztül a kormányhivatal számára megküldi 

minden rendeletéhez a rendelet alkotása során keletkező dokumentumokat, mellesleg 

jogszabályi kötelezettségének eleget téve feltölti a rendeleteket az Önkormányzati 

Rendelettárba. 

A dokumentumfeltöltés során biztosítani kell, hogy megadható legyen az adott 

dokumentumhoz, hogy abban mely testületi jegyzőkönyvekhez kapcsolódó rendeletek 

vannak. Mindkét eljárás (dokumentum/rendeletfeltöltés) kötelezettsége az 

Önkormányzatnak, de jelenleg nincs megkötve, melyiket végezze előbb, továbbá egy 

testületi ülésen több rendelet módosítását, vagy új rendeletet szavazhatnak meg. Ezek miatt 

megfontolandó a megfelelő ügytípus mellé egy elektronikus űrlapot kitölteni, amelyen 

megadhatja a felhasználó a kapcsolódó rendeletek számát. A rendszer ellenőrzi, hogy az 

adott rendelet vagy rendeletek rendelkezésre állnak-e már az ÖR rendszerben és ezt az 

információt a kormányhivatali referens számára a dokumentumok mellett meg is tudja 

mutatni. Ez a kapcsolat lehetőséget ad a rendelet és a kapcsolódó háttéranyagok 

összekapcsolására oly módon is, hogy a rendeletek irányából lehessen ügyeket, vagy 

dokumentumokat keresni. 

A fejlesztés követelményrendszere: 

K-1.  Rendeletek és a testületi ülések jegyzőkönyveinek 
összekapcsolása 

 Amelyik ülésen a rendeletet elfogadták. 

K-2.  Felügyeleti eljárásokhoz a kapcsolódó rendelet megadása 

 Az informatikai rendszerben törvényességi felügyeleti eljárások 
indulhatnak az adott önkormányzati rendelet valamilyen 
jogszabálysértő rendelkezésével szemben. Lehetővé kell tenni, 
hogy az adott ügy adatai között meg lehessen adni, hogy mely 
önkormányzati rendeletet, rendeleteket érinti a törvényességi 
felügyeleti eljárás. 
(Ez a funkció feltételezi, hogy a rendelet már fenn van az ÖR-ben, 
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mivel jogszabály alapján minden önkormányzati rendeletet 
szükséges feltölteni az ÖR-be.) 

K-3.  Az önkormányzati rendeletcsoportok alapján lehessen 
lekérdezni törvényességi ügyeket. 

 pl. építésügyi rendeletekkel kapcsolatos törvényességi eljárások 
feltétele: a rendelet és az ügy összekapcsolása. 

K-4.  Értesítést kap a kormányhivatal, amikor egy 
önkormányzat egy rendeletet feltölt 

 Ilyen funkció most is van. Ennél jobb lehet, ha nem külön e-mail 
megy, hanem a referensnél megjelenik egy listában az 
Önkormányzatok által feltett rendeletek. Ha rákattint, akkor 
megtekintett állapotba kerül, illetve van lehetőségi kivenni a 
listából. 

 

Ügyek közötti kapcsolatok lehetővé tétele 

Az ügykezelés során keletkezhetnek olyan ügyek, amelyek egymáshoz való kapcsolása 

szükségessé válik. Ezt a célt segíti egy olyan csoportosítási lehetőség, ami leírja az egymáshoz 

kapcsolódó ügyeket. A kapcsolat számára típust adva további lehetőségek válnak elérhetővé, 

úgymint összevont ügyek együttes kezelése, ügyek egymásutániságának jelzése.  

A fejlesztés követelményrendszere: 

K-5.  Ügyek közötti kapcsolatok létrehozása 

 Az adatbázisban ügykapcsolat leíró adatok tárolására kell 
felkészíteni az adatbázist, úgy, hogy a kapcsolatok típusát egy 
szerkeszthető paraméter tábla alapján lehessen megadni. A 
kapcsolat létrehozására a felhasználói felületen alkalmazható a 
csoportos kijelölést biztosító funkció. 

 

Ügyek kezelése  

Az ügyek kezelését a korábbi NJT TFÍK rendszer funkcióinak megtartása mellett az 

alábbiakkal szükséges kiegészíteni. 

A fejlesztés követelményrendszere: 

 

K-6.  Elektronikus napló bevezetése 

 Igény, hogy az archivált ügyekhez elektronikus napló legyen 
vezetve, melyet az ügynél meg lehet tekinteni. A naplónak 
tartalmaznia kell az archiválás/visszavonás időpontját, az 
archiváló személyt. Az elektronikus napló kialakításánál minden 
tevékenységet és annak időpontját rögzíteni kell és kronológiai 
sorrendben meg kell tudni mutatni. 

K-7.  Archiválási szabályok bevezetése 
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 Folyamatban lévő ügyeket nem szabad archiválni. Ennek 
eldöntésére ügytípusonként informatikailag ellenőrizni kell, hogy 
egy ügy folyamatban van-e. A rendszer csak hibajelzést küld, 
valójában a felhasználó dönti el, hogy archiválja-e az ügyet.  

K-8.  Csoportos műveletek 

 Ügyek kezelése során az archiválás, archiválása visszavonása, 
ügyek áthelyezése legyen megoldható egyszerre több ügy 
kijelölésével (pl checkbox) és a művelet végrehajtásával. 

K-9.  Lapozás megvalósítása 

 Az ügyek számossága miatt áttekinthetőbb ügylistákat kell a 
felhasználók számára biztosítani. Ezt a rendezettségen belüli 
oldalakra vágással és lapozással lehet megvalósítani, mind az 
archívum, mind az aktív ügylisták tekintetében.  

K-10.  Kedvenc ügyek 

 Felhasználóhoz rendelt „kedvenc” ügyek bevezetésével szabadon 
rendezhetők azok az ügyek, melyekkel a felhasználó éppen 
dolgozik. Felmérendő, hogy ezt a funkciót mindkét oldalon, vagy 
csak a kormányhivatali oldalon célszerű megvalósítani. Ha egy 
kedvenc ügyet archiválnak, vagy áthelyeznek egy nem kedvenc 
ügybe, akkor az kikerül a kedvencek közül. 

K-11.  Keresési opciók fejlesztése 

 Keresés kibővítése 

 Intézkedés típusra 

 szöveg keresése üzenetek tárgyában, szövegében 

 szövegkeresés csatolmányban 

 iktatószámra 

K-12.  Új ügytípusok és intézkedések felvétele 

 új „Összeférhetetlenségi eljárás” ügytípus, ezen belül intézkedés 
típusok: 

 összeférhetetlenséget kimondó határozat felterjesztése 

 törvényességi felügyeleti eljárás indítása 

 bírósági eljárás kezdeményezése 

 egyéb tájékoztatás 

K-13.  Új ügytípus felvétele és intézkedések felvétele 

 „Méltatlansági eljárás” elnevezésű új ügytípus ezen belül 
intézkedés típusok: 

 méltatlanságot megállapító döntés felterjesztése 

 törvényességi felügyeleti eljárás indítása 

 bírósági eljárás kezdeményezése 

 egyéb tájékoztatás 
Ezeket az ügyeket indíthatja az Önkormányzat és a 
Kormányhivatal is. 

K-14.  Új ügytípus felvétele és intézkedések felvétele 

 egy új, „Közös hivatal létrehozása” elnevezésű ügytípus ezen belül 
intézkedés típusok: 

 a megállapodás-tervezetnek az érintett önkormányzatok 
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részére történő megküldése véleményezés céljából,  

 a közös hivatalhoz tartozó települések kijelöléséről szóló 
döntés megküldése, 

 bírósági felülvizsgálat kezdeményezése a döntéssel 
szemben 

Ezt az ügyet csak Kormányhivatal indíthatja 

K-15.  Új ügytípus felvétele és intézkedések felvétele 

 egy új, „Közös hivatal létrehozására irányuló megállapodás 
megkötése megtagadásának jóváhagyása iránti kérelem” 
elnevezésű ügytípus ezen belül intézkedés típusok: 

 közös hivatal létrehozására irányuló megállapodás 
megkötése megtagadásának jóváhagyása iránti kérelem 
megküldése 

 jóváhagyás megtagadásáról szóló döntés megküldése,  

 bírósági felülvizsgálat kezdeményezése a döntéssel 
szemben, 

Ezt az ügyet csak Önkormányzat indíthatja 

K-16.  Új ügytípus felvétele és intézkedések felvétele 

 egy új, „Közös hivatal létrehozására irányuló megállapodás 
módosítása” elnevezésű ügytípus ezen belül intézkedés típusok: 

 közös hivatal létrehozására irányuló megállapodás 
módosításának megküldése 

 keresetindítási jogról történő lemondás,  

 módosító megállapodás érvénytelenségének 
megállapítása iránti keresetről tájékoztatás küldése 

 

K-17.  Új ügytípus felvétele 

 egy új, „Önkormányzati csereügyletek” elnevezésű ügytípus, 
melyet csak települési önkormányzat indíthat. 

K-18.  Új ügytípus felvétele és intézkedések felvétele 

 egy új, „Önkormányzati csereügyletek” elnevezésű ügytípus: 

 csereügylet jóváhagyása iránti kezdeményezés 
megküldése 

 adategyeztetés, dokumentumok küldése 

 csereügylet jóváhagyásáról szóló döntés megküldése 
 

K-19.  Új ügytípus felvétele és intézkedések felvétele 

 egy új, „Nemzetiségi önkormányzati tisztségek megszűnésével 
kapcsolatos ügyek” elnevezésű ügytípus: 

 Elnöki tisztség megszűnéséről hozott határozat 
megküldése 

 Elnökhelyettesi tisztség megszűnéséről hozott határozat 
megküldése 

 Bírósági eljárás kezdeményezése 
Ezeket az ügyeket nemzetiségi önkormányzat és Kormányhivatal 
indíthatja. 
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K-20.  Új ügytípus felvétele és intézkedések felvétele 

 egy új, „Tájékoztatás köztartozásmentes adózói adatbázisból 
történő törlésről” elnevezésű ügytípus: 

 tájékoztatás helyi önkormányzati képviselő KOMA 
adatbázisból történő törléséről 

 tájékoztatás nemzetiségi önkormányzati képviselő KOMA 
adatbázisból történő törléséről 

 Kormányhivatal részéről tájékoztatás kérése adatbázisból 
történő törlés okáról 

Ezeket az ügyeket NAV, az önkormányzat és Kormányhivatal is 
indíthatja. 

K-21.  Új ügytípus felvétele és intézkedések felvétele 

 egy új, „Támogatásokkal kapcsolatos jegyzőkönyvek továbbítása” 
elnevezésű ügytípus: 

 kormányhivatali intézkedésként a jegyzőkönyv 
jóváhagyása 

 tájékoztatás megküldése működési költségvetési 
támogatásról 

 jegyzőkönyvek megküldése feladatalapú költségvetési 
támogatáshoz 

Ezeket az ügyeket a Kormányhivatal indíthatja. 

K-22.  Különböző típusú ügyek logikai összekapcsolása 

 Ilyen eset lehet, ha egy javaslattétel alapján a helyi önkormányzat 
alkot egy rendeletet, amely azonban törvényességi felügyeleti 
eljárás keretében kifogásolandó, és a kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti eljárás ügytípust indít. Az ügyek 
összekapcsolása ezek esetében nem működik, mivel két külön 
ügyről van szó, ugyanakkor egyértelműen kapcsolódnak 
egymáshoz, így szükséges lenne a kapcsolódás jelölésére 
valamilyen ikon vagy jelző kialakítása. 

 

A közös önkormányzati hivatalok szervezetében beálló változások kezelése 

A közös önkormányzati hivatalok szervezetében időnként változások állnak be, melyek a 

korábban indított törvényességi ügyek kezelésére is kihatással vannak. Ezért a szükséges a 

rendszer átalakítása olyan módon, hogy az adott ügyek automatikusan a megfelelő közös 

önkormányzati hivatalnál jelenjenek meg akkor is, ha az alá tartozó önkormányzat másik 

közös önkormányzathoz került.  

A fejlesztés követelményrendszere: 

K-23.  Korábbi ügyek felülvizsgálata 

 Vizsgálandó hogyan illeszthetőek be az ügyek új kezelésének 
rendszerébe a korábbi ügyek. Ezzel összefüggésben 
mindenképpen szükséges lenne valamennyi korábbi ügy 
felülvizsgálata. Országos szinten ez jelentős ügymennyiséget 
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érint, és minél később valósul meg a fejlesztés, annál inkább nő 
az ezzel járó feladat. 

K-24.  Hivatalok tárolása 

 tárolni kell valamennyi 
települési önkormányzat (statikus)* 
önálló polgármesteri hivatal 
közös önkormányzati hivatal 
* csak területszervezési döntésre változik 

K-25.  Hivatali hierarchia rögzítése 

 Minden hivatalhoz 
önálló polgármesteri hivatal 
közös önkormányzati hivatal székhelye 
közös önkormányzati hivatal tagja 
Ez némi változás a korábbiakhoz képest, mert most csak 
hivatalok vannak, így viszont hivatalok és külön hierarchia. 

K-26.  Hivatali változások követése, ügyek továbbvitele 

 Az informatikai rendszerben lehetővé kell tenni azt, hogy a 
hivatali szervezetben bekövetkezett változás esetén egy 
települési önkormányzat áthelyezhető legyen egy másik 
hivatalhoz. 
Amennyiben egy települési önkormányzat átkerül egy másik 
hivatalhoz, abban az esetben az új hivatalnál meg kell jelennie 
valamennyi korábbi ügynek, melyben ő volt érintettként 
megjelölve. 

K-27.  Közös hivatali átalakulások után a korábbi ügyekhez való 
hozzáférés biztosítása 

 Ötévente az informatikai rendszerhez hozzáféréssel rendelkező 
szervek között jelentős változások történhetnek. Ezek az 
átalakulások felvetik azt a kérdést, hogy az egyes 
önkormányzatok a továbbiakban hogyan, milyen formában 
tudnak majd hozzáférni például a korábbi közös önkormányzati 
hivatali fiókban tárolt ügyek irataihoz. 

K-28.  Ügyek indítása csak települési önkormányzat megjelöléssel 
lehet 

 Egy vagy több önkormányzat egyidejű megjelölés 
 

Dokumentumok kezelésével kapcsolatos feladatok 

A fejlesztés követelményrendszere 

K-29.  Csatolmányok meglétének ellenőrzése 

 Ügy, illetve üzenet típusonként definiálni kell, milyen tartalmú 
csatolmányok megadása kötelező. A csatolmányt a megfelelő 
tartalom típushoz lehet feltölteni. Előfordulhat, hogy az 
Önkormányzat nem megfelelően szedte szét a 
dokumentumokat, így nem tudja tartalom szerint elválasztva 
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feltölteni, ezért ennek javítását, vagy KH általi el nem fogadását 
funkcióval támogatni kell. 

K-30.  Fájlok formátumának ellenőrzése 

 Meg kell valósítani azt is, hogy a beküldendő dokumentumok 
formátuma is meghatározható és ellenőrizhető legyen. Jelenleg 
a PDF használata preferált, az aláírások és egyéb dokumentumra 
kerülő adatok miatt. Ennek kiváltására lehetne használni 
digitálisan aláírt meta-adatokkal ellátott szöveges PDF 
dokumentumot.  
A formátumok befolyásolhatják a dokumentumok típusainak 
számosságát, pl. jelenléti ívek az aláírás miatt csak scannelt PDF-
k lehetnek, de a jegyzőkönyv lehet szöveges PDF. 

K-31.  PDF formátumának ellenőrzése 

 Fontos a PDF szerkezetének automatikus felismerése és további 
felosztása: 

 scannelt PDF (kép), 

 szöveges PDF, 

 meta-adattal ellátott PDF, stb 

K-32.  Csatolt fájlok előnézete böngészőn belül 

 A feltöltött dokumentumok megtekintése a képernyőn anélkül, 
hogy külön alkalmazás használata legyen szükséges. A funkció a 
dokumentumokba való betekintésre és gyors ellenőrzésre ad 
lehetőséget.  

K-33.  Digitális aláírás bevezetése 

 A csatolmányok szervezeti szintű elektronikus bélyegzőjével 
digitális aláírásával és időbélyegzőjével szükséges biztosítani a 
dokumentumok eredetiségének és sértetlenségének 
biztosítását. Biztosítani szükséges az elektronikus bélyegzőkkel 
ellátott dokumentumok hitelességének ellenőrzését. 

 

Kapcsolattartás más szervekkel 

A fejlesztés követelményrendszere: 

 

K-34.  Tervezni kell további szervek felhasználóival és külső 
rendszerekkel való kapcsolódásra 

  Kúria, 

 Közigazgatási és munkaügyi bíróságok, 

 Országos Bírósági Hivatal (OBH), 

 Alkotmánybíróság, 

 Állami Számvevőszék, 

 Magyar Államkincstár 

 NAV 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma (illetve az általa 
javasolt támogatói szerv) 
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A kibővített ügyek és intézkedés típusokhoz hozzá kell rendelni 
mindkét szinten, hogy ki indíthatja ki felé. Figyelemmel kell lenni 
arra, hogy van olyan ügytípus, amelyen belüli intézkedéseket 
különböző hivatalok indíthatják. 
A különböző hivatalokkal való interfész kapcsolat akkor 
megvalósítható, ha van már működő, a célnak megfelelő 
társrendszeri szabvány interfészük. 

K-35.  A fővárosi és megyei kormányhivatalok és a bíróságok 
közötti kapcsolat 

 Biztosítani kell más szervezetek felhasználóinak csatlakozását az 
NJT TFÍK rendszerhez. 

K-36.  NAV  

 Az önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati képviselő a 
megválasztásától számított harminc napon belül köteles 
kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben 
meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a 
továbbiakban: KOMA adatbázis). Amennyiben az állami 
adóhatóság a KOMA adatbázisba történő felvételt követően 
megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba 
történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból 
törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a 
kormányhivatalt. 

K-37.  Workflow  

 Az NJT TFÍK-n belül kialakításra kerül egy folyamattámogató 
rendszer, mely tartalmazza többek között a törvényességi 
felügyeleti eljáráshoz szükséges iratmintákat, illetve egy olyan 
fórumrendszer kerül kialakításra, amelyen keresztül 
kommunikálhatnak egymással a rendszert használó szervezetek 
annak érdekében, hogy tájékoztatókat tehessenek közzé, és 
minden olyan információt megoszthatnak egymással, amely nem 
kifejezetten szakmai segítségnyújtás, információkérés vagy 
javaslattétel. 

K-38.  Ügyek elérhetőségének biztosítása más szervek felé 

 Amikor az ügy egy bizonyos szakaszba lép, megadható legyen, 
hogy milyen más szervek láthatják az adott ügymenetet és azok 
dokumentumait. Fel kell mérni, hogy mely dokumentum 
típusokat láthatják (vagy mindet), illetve mely üzeneteket 
olvashatják. 

K-39.  Törvényességi felügyeleti eljárás teljes elektronizálása 

 A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével 
kapcsolatos összes eljárási cselekmény elektronikus úton, a 
jogszabályi feltételeknek megfelelő módon a papír alapú 
ügyintézés teljes mellőzésével el lehet végezni. 

 

Kapcsolódás az OSAP „HatStat” statisztikai adatgyűjtési programhoz 
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A fejlesztés követelményrendszere: 

K-40.  Interfész az OSAP alrendszer felé 

 Az OSAP alrendszer statisztikai adatgyűjtéséhez, az adattáblák 
egyes mezőinek automatikus számolásához adatbázis kapcsolatok 
biztosítása interfészeken keresztül. 
 

 

OSAP Autentikáció, Support kérdések, az adatbázis felépítése 

 

Autentikáció 

Egységes autentikációs modul 

Az egységes autentikációs modul kerüljön használtra, megkönnyítve a különböző programok 

átjárhatóságát felhasználók részére. Ezen egységes autentikációs modulhoz kerüljön 

illesztésre az OSAP 1229 kitöltő program is. 

A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) integrációt és Kormányzati Adatközponthoz történő 

csatlakozást a projekt keretében szükséges megvalósítani. 

Support 

Megrendelői elvárás a rendszerműködést megkönnyítő támogatási tevékenység, ezen belül: 

 elektronikus hiba bejelentési lehetőség biztosítása, ügyfélszolgálati elérhetőségek, 

 munkafolyamatok on-line követése, naplózása, 

 szerveroldal működésének folyamatos figyelése, nyomon követése, a hibák kijavítása. 

 

A rendszerrel kapcsolatos support jelenleg is működik, az NJT Support Gépház üzenet, GYIK 

formában, ügyfélszolgálati e-mail cím és telefon megadásával. 
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Az adatbázis felépítése, a teljes adatbázis jelenlegi állapota 
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A fejlesztés ütemezése 

 

I. ütem (Szerződés hatálybalépése+ 3 hónap) 

 

TFÍK webes alkalmazás alábbi funkcióinak elkészítése: 

 Authentikáció, jogosultságkezelés (meglévő authentikációs modul - CRM - 

használatával) 

 Ügytípusok, kapcsolódó intézkedések, szükséges dokumentum típusok kezelése, 

definiálása 

 

Szállítandó dokumentumok/ tevékenységek: 

 Előzetes funkcionális specifikáció/ Tervezés 

 Előzetes rendszerterv /Tervezés 

 Fejlesztői, teszt környezet kialakítása 

 

II. ütem (I. ütem teljesítése + 3 hónap) 

TFÍK webes alkalmazás alábbi funkcióinak elkészítése: 

 Naplózás 

 CRM megújítása 

o Önkormányzatok, illetékes kormányhivatalok nyilvántartása 

o Hivatali hierarchia megvalósítása, hivatali változások követése 

 Saját hatáskörbe tartozó üzenetek megtekintése, Csatolt fájlok előnézete 

 Keresés az ügyek között az ÖR-ben levő rendeletek adatai alapján is, szövegkeresés 

(csatolmányban is) 

 Ügy létrehozás, eljárás indítás a rendszeren belül 

o Kötelezően benyújtandó dokumentumok ellenőrzése 

o Dokumentumok formátumának ellenőrzése 

o Meta-adatok megadása 

o Rendelet-kereső, ügyhöz kapcsolás (ÖR interfész) 

 Kedvenc ügyek 

 OSAP 1622 statisztikához teljes adatszolgáltatás, OSAP 1621 statisztikához 

adatszolgáltatás előkészítése  

 Dokumentumok hitelességének ellenőrzése (digitális aláírás és aláírás-ellenőrzés 

bevezetése) 

 Az I-II. ütem fejlesztéseinek tesztelése  

 

Szállítandó dokumentumok/ tevékenységek: 

 Pontosított funkcionális specifikáció 

 Pontosított rendszerterv 

 Tesztelési terv 
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 Tesztelési forgatókönyv 

 Tesztelés, hibajavítás 

 Oktatási dokumentáció / Oktatás 

 Éles és oktatási környezet kialakítása 

 Telepítés 

 Éles indulás támogatása 

 

III. ütem (II. ütem teljesítése + 5 hónap) 

 

TFÍK webes alkalmazás alábbi funkcióinak elkészítése: 

 Központi Azonosítási Ügynök alrendszerhez való integráció, SSO 

 Ügyek közötti kapcsolatok kezelése 

 Egyéb külső rendszerekkel való kapcsolat 

 Ügy továbbítás eljáró szerv felé 

 Ügyek archiválása 

 Korábbi ügyek beillesztése az új rendszerbe (fájl szintű elérés) 

 Ügy státuszok, workflow (végső) 

 Törvényességi felügyeleti eljárás teljes elektronizálása 

 

Szállítandó dokumentumok/ tevékenységek: 

 Végleges rendszerterv 

 Felhasználói kézikönyv /Dokumentálás 

 Üzemeltetői kézikönyv/ Dokumentálás 

 Tesztelési terv kiegészítése 

 Tesztelési forgatókönyv kiegészítése 

 Tesztelés, hibajavítás 

 Oktatási dokumentáció / Oktatás 

 Telepítés 

 Éles indulás támogatása 

 

 

Egyéb szállítandók: 

 Forráskód 

 Tesztelés eredményeit, a korrekciók elvégzésének befejezését igazoló 

dokumentumok. 
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