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I. fejezet 

AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. rész 112. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított közbeszerzési eljárást indított. 
 
Az ajánlattételi felhívás jelen közbeszerzési dokumentumok részét képezi, amelynek rendelkezéseit nem ismétli meg. 
 
Az ajánlatok elkészítése során az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírását be kell 
tartani. 
 
Jelen közbeszerzési dokumentumok célja, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők rendelkezzenek mindazon 
információkkal, amelyek az ajánlattételi felhívás és a hatályos jogszabályoknak megfelelő ajánlat elkészítéséhez, illetve 
ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez szükségesek. 
 
Reméljük, az alábbiakban leírtak segítenek Önöknek, hogy a legjobb ajánlatot nyújthassák be részünkre, és bízunk benne, 
hogy az eljárás eredményeképpen Önöket / az Önök cégét a jövőben szerződéses partnereink körében tudhatjuk. 
 
A közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerint elektronikus úton elérhetővé teszi a 
felhívás I.3) pontjában megjelöltek szerint. 
 
Felívjuk az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felhívást kiegészítő közbeszerzési 
dokumentumok letöltése nélkül az eljárásban érvényes ajánlat nem adható! 
 
A Gazdasági szereplő a közbeszerzési dokumentumok letöltésekor köteles a regisztrációs lap kitöltésével 
Ajánlatkérő számára megadni azon kapcsolattartási pontokat, melyeken Ajánlatkérő és a gazdasági szereplő 
között tájékoztatás az ajánlattétel időszakában megtörténhet. Ennek körében szükséges megadni a gazdasági 
szerepelő nevét, székhelyét, telefonszámát, telefaxszámát, email címét, és kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét.  
 
A kitöltött és cégszerűen aláírt regisztrációs lapot kérjük a letöltéssel egyidejűleg megküldeni Ajánlatkérő 
részére a (palvolgyi.lilla@nagyeskiss.hu) e-mail címre, vagy +36 1 328 0631-es telefax számra. 
 
Ajánlattevő felelőssége, hogy a regisztrációs lapon megadott elérhetőségekre az ajánlattevő részére az iratok 
kézbesíthetőek legyenek. 
 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 
Név: dr. Tóth Anita 
Levelezési cím: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony, 6. 
emelet 
E-mail cím: toth.anita@nagyeskiss.hu 
Lajstromszám: 00232 
 
Az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, iratokat, nyilatkozatokat kérjük becsatolni:  

 
 

 
 

Megnevezés: 
 

1.  Fedlap (1. sz. melléklet) 

2.  Tartalomjegyzék 

3.  Felolvasólap (2. sz. melléklet) 

4.  Műszaki szakmai ajánlat – az Eljárást megindító felhívás VI.3.4) 21. pontja szerint (3. sz. melléklet)  

5.  Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (4. sz. melléklet) (nemleges tartalommal is) 

6.  Kizáró okok hiányát igazoló nyilatkozat ajánlattevő részéről (5. sz. melléklet) 

7.  Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pont szerinti nyilatkozat (6. sz. melléklet) 

8.  Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint (7. sz. melléklet) 

9.  A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti teljességi nyilatkozat (8. sz. melléklet) (eredeti példányban) 

10.  A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (9. sz. melléklet) 

11.  
Aláírási címpéldány/aláírás-minta (az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró 
ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában szükséges 
csatolni). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a 
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kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is szükséges 
csatolni. 

12.  A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat kapacitás-szervezetről (10. sz. melléklet) 

13.  

Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt (adott esetben) 

14.  Nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában (17. sz. melléklet) 

15.  
Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében változásbejegyzési kérelem és a Cégbírósághoz történő 
benyújtásáról való igazolás (adott esetben) 

16.  Referenciáról szóló nyilatkozat – (11. sz. melléklet) 

17.  Nyilatkozat szakemberekről - az előírt alkalmassági követelmények tekintetében – (12. sz. melléklet) 

18.  
Nyilatkozat az értékelési alszempont tekintetében bevonni kívánt szakember bemutatása kapcsán – (13. 
sz. melléklet) 

19.  

Szakember szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozat az értékelési részszempont és az 
alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelmény kapcsán és az 
alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata alátámasztására – (14. sz. 
melléklet) 

20.  Szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata 

21.  
Nyilatkozat az ajánlati felhívás III.1.3.) pont M.3.) alpontjában foglaltaknak való megfelelésről – (15. 
sz. melléklet)  

22.  Nyilatkozat a Kbt. 134.§ (5) bekezdése vonatkozásában (18. sz. melléklet) 

23.  Közös ajánlattevő megállapodás (kizárólag közös ajánlattétel esetén csatolandó) 

24.  
Egyéb okiratok pl.: nyilatkozat felelős magyar nyelvű fordításról, lefordított dokumentumok, 
egyenértékűség bizonyításához kapcsolódó dokumentumok, az ajánlatban nem magyar forintban 
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratok (szükség szerint) 

25.  

Nyilatkozat Közbeszerzési Dokumentumok letöltéséről (16. sz. melléklet) 
Regisztrációs lap 
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a regisztrációs lapot elektronikus vagy fax útján a közbeszerzési 
dokumentumok letöltésével egyidejűleg szükséges megküldeni Ajánlatkérő részére a 
(palvolgyi.lilla@nagyeskiss.hu) e-mail címre, vagy +36 1 328 0631-es telefax számra. Amennyiben a 
regisztrációs lap az ajánlattételi határidőt megelőzően visszaküldésre került Ajánlatkérő részére, annak 
csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

 
Az egyes iratmintákat a fenti táblázatban hivatkozott, jelen Dokumentáció II. Fejezetének mellékletei tartalmazzák. 
Ajánlattevő javasolja ajánlattevőknek ezen iratminták használatát az ajánlattétel megkönnyítése érdekében. 
 
Az iratminták alanyaként ajánlattevő került megjelölésre. Amennyiben valamely nyilatkozatot az ajánlatkérői előírások 
szerint csatolni kell az alvállalkozóra / alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre vonatkozóan, és az Ajánlattevő 
Ajánlatkérő által adott nyilatkozatmintát kívánja alkalmazni, a nyilatkozat alanyaként értelemszerűen alvállalkozó / 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet jelölendő meg. 
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II. fejezet  
IRATMINTÁK 
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1. sz. melléklet 
 

FEDLAP 

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 
„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 

tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 
tárgyában 

 indított közbeszerzési eljáráshoz 

AJÁNLAT 

KÉSZÍTETTE: ……………………………………. (NÉV) 

……………………………………….. (SZÉKHELY) 

Eredeti példány 
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2. sz. melléklet 
FELOLVASÓLAP 

 
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 

„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 
tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 

tárgyában 
 indított közbeszerzési eljáráshoz 

 
 

 
 
1. Az ajánlattevő adatai: 
 

Ajánlattevő neve:   

Ajánlattevő székhelye:  

Telefonszáma:  

Telefax száma:  

E-mail címe:  

Kapcsolattartó neve:  

 
 
 
2. Ajánlat: 

 
 

Értékelési szempont  

1. Vállalkozói havidíj (nettó Ft/végfelhasználó) 
A vállalkozót megillető, Ajánlatkérő 1 aktív 
munkavállalójának támogatásáért, valamint a 
munkavégzéshez szükséges infrastruktúra 
teljes körű biztosításáért járó vállalkozói díj, 
amely tartalmazza Vállalkozó minden 
költségét. 

………………….. nettó forint 

2. A szerződés teljesítésében részt vevő 
személyi állomány szakmai tapasztalata 

 
 

2.1. Az M.2.1. alkalmassági követelménynek való 
megfelelés érdekében bemutatott szakember 
banki és/vagy hitelintézeti és/vagy egyéb 
pénzügyi vállalkozási területen teljesített, 
informatikai rendszer üzemeltetési projekt 
vezetésének területén szerzett, alkalmassági 
minimumkövetelményen felüli tapasztalata (min. 0 
– max. 36 hónap) 

………. hónap 

2.2. Az M.2.2. követelménynek való megfelelés 
érdekében bemutatott szakember banki és/vagy 
hitelintézeti és/vagy egyéb pénzügyi vállalkozási 
területen teljesített, informatikai rendszer 
üzemeltetési projekt minőségbiztosítási területén 
szerzett, alkalmassági minimumkövetelményen 
felüli tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap) 

………. hónap 

2.3. Az M.2.3. követelménynek való megfelelés 
érdekében bemutatott szakember banki és/vagy 
hitelintézeti és/vagy egyéb pénzügyi vállalkozási 
területen teljesített, rendszerüzemeltetési 
projektben rendszergazdai területen szerzett, 
alkalmassági minimumkövetelményen felüli 
tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap) 

………. hónap 

2.4. Az M.2.4. követelménynek való megfelelés 
érdekében bemutatott programozó szakember 
banki és/vagy hitelintézeti és/vagy egyéb 
pénzügyi vállalkozási területen teljesített, 
rendszerüzemeltetési projekt programozási 
területén szerzett, alkalmassági 

………. hónap 
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minimumkövetelményen felüli tapasztalata (min. 0 
– max. 36 hónap) 

 
 
 

 
Kelt: ……………….., 2018. …………………….  
 
 
 
 

 

  

 ajánlattevő cégszerű aláírása 
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3. sz. melléklet 
MŰSZAKI SZAKMAI AJÁNLAT 

 
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 

„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 
tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 

tárgyában 
 indított közbeszerzési eljáráshoz 

 
Az Eljárást megindító felhívás VI.3.4) 21. pontjában foglaltak szerint – külön dokumentumban csatolva. 
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4. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint 
 

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 
„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 

tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 
tárgyában 

 indított közbeszerzési eljáráshoz1 
 

 
a) Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) 
………………………………….………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) 
Ajánlattevő képviselője 
 

n y i l a t k o z o m ,  
 

hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés alábbi részének (részeinek) teljesítéséhez vesz 
igénybe alvállalkozókat:2 
 

 

 

 
aa) Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a 
szerződés teljesítéséhez az ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni, feltüntetve 
az alvállalkozó(k) mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó 
közreműködik: 
 

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó 
(név, székhely/lakcím) 

A közreműködéssel érintett rész (ld. a. pont) 
megjelölése 

 
 

 
 

 
ab) Kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez a bevonni kívánt alvállalkozó(k) még nem ismer(ek). 
 
b) Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) 
…………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) 
ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője 
 

n y i l a t k o z o m ,  
 

hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben nem vesz igénybe alvállalkozót. 
 
Kelt:……………….., 2018. …………………….  
 

                                                      
1 Vagy az a) vagy a b) pontot kérjük kitölteni. Amennyiben az a) pont kerül kitöltésre, azon belül tovább az aa) vagy ab) pontot szükséges kitölteni. A 
nem releváns részek törlendők! 
2A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők 

  

 ajánlattevő cégszerű aláírása 
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5. sz. melléklet 
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRA 

 
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 

„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 
tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 

tárgyában 
 indított közbeszerzési eljáráshoz 

 
Alulírott …………………………………………………………..................................……….., mint a(z) 
…………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) 
Ajánlattevő képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban kijelentem, 
hogy Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró 
okok. 
 
Kelt:……………….., 2018. …………… 
 
  

  

 ajánlattevő cégszerű aláírása 
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6. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

(Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerint) 
 

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 
„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 

tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 
tárgyában 

 indított közbeszerzési eljáráshoz3 
 
Alulírott …………………………………………, mint a(z) ………………………………………… (székhely: 
…………………………………………) ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy: 
 

a) szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. §  38. pont  a)-b) vagy  d) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosa:4 

 
Tulajdonos neve és állandó lakóhelye (1): …………………………………………… 
Tulajdonos neve és állandó lakóhelye (2): …………………………………………… 
Tulajdonos neve és állandó lakóhelye (..): …………………………………………… 

 
b) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. törvény 3. §  38. pont  a)-b) vagy  d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonosunk nincsen. 

 
 
 
 
Kelt:……………….., 2018. …………… 

                                                      
3 Közös ajánlattétel esetén mindegyik ajánlattevőnek külön külön kell nyilatkoznia! 

4 Az a) vagy b) pontot kérjük kitölteni.  

  

 ajánlattevő cégszerű aláírása 
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7. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint 
 

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 
„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 

tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 
tárgyában 

 indított közbeszerzési eljáráshoz  
 

 
Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) 
…………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) 
ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője 

 
n y i l a t k o z o m ,  

 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá az alkalmasság 
igazolásában részt vevő egyéb szervezetet. 
 
Kelt:……………….., 2018. ……………………. 
 

  

 ajánlattevő cégszerű aláírása 
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8. sz. melléklet 
TELJESSÉGI NYILATKOZAT 
(Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint) 

 
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 

„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 
tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 

tárgyában 
 indított közbeszerzési eljáráshoz 

 
 
Alulírott, .................................................……………..(név), mint a ..............................................................................(cég neve, 
címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a 
Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt 
valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 
 
Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a fent nevezett szerződés szerinti munkát 
az ajánlattételi felhívás előírásaival, a megadott feltételekkel és időhatárokkal való teljesítését, fenntartások és korlátozások 
nélkül az ajánlati adatlapon (felolvasólapon) megjelölt ajánlati árért teljesítjük. 
 

Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az eljárást megindító felhívásban és 

a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés 

megkötésére és teljesítésére. 

 

Kelt:……………….., 2018. …………………….  
 

 
 

 
 

  

 ajánlattevő cégszerű aláírása 
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9. sz. melléklet 
NYILATKOZAT  

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény  értelmében 
  

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 
„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 

tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 
tárgyában 

 indított közbeszerzési eljáráshoz5 
 

 
 
a) Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. 

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője 

kijelentem, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 

értelmében 

 

mikrovállalkozásnak 

kisvállalkozásnak 

középvállalkozásnak6 

 

minősül.  

 

 

b) Alulírott ………………………… (név), mint a(z) 

……..………………………………………………….………………………………………….. (ajánlattevő 

megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője kijelentem, hogy Ajánlattevő nem tartozik a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 

 
 
 
Kelt:……………….., 2018. …………………….  
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

                                                      
5 Vagy az a) vagy a b) pontot kérjük kitölteni. A nem releváns részek törlendők! 
6 A megfelelő válasz aláhúzandó! 

  

 ajánlattevő cégszerű aláírása 
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10. sz. melléklet 
NYILATKOZAT  

Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat kapacitás-szervezetről 
 

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 
„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 

tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 
tárgyában 

 indított közbeszerzési eljáráshoz 
 
 

a) Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) 
…………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) 
Ajánlattevő képviselője 

n y i l a t k o z o m ,  
 

hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) 
kapacitásaira támaszkodik az alábbiak szerint:7 
 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve: …………………………… 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet címe: …………………………… 
 
Az ajánlati felhívás alábbi pontjában hivatkozott alkalmassági minimumkövetelmények igazolása érdekében támaszkodik 
Ajánlattevő a fent megnevezett kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre8: 
 

M.1.1.) M.1.2.) M.1.3.) M.1.4.) M.2.1.) 

M.2.2.) M.2.3.) M.2.4.) M.3.1.) M.3.2.) 

 
 
b) Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) 
………………………………….………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) 
Ajánlattevő képviselője  

n y i l a t k o z o m ,  
 
hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) 
kapacitásaira nem támaszkodik. 
 
 
Kelt:……………….., 2018. …………………….  
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 A felsorolás szükség szerint bővíthető, illetve ismételhető 
8 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 

  

 ajánlattevő cégszerű aláírása 
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11. sz. melléklet 
REFERENCIÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT 

 
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 

„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 
tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 

tárgyában 
 indított közbeszerzési eljáráshoz 

 
 

 
 

 
Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. 

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő9 képviselője a 

fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás  

 

III.1.3) pontjának M.1.1.), M.1.2.), M.1.3.), M.1.4.) pontja10 alapján 

 

az alábbi referenciá(ka)t kívánom bemutatni. Kijelentem, hogy az alábbi kivitelezések teljesítése az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt.11  

 

 
A szerződés kötő 

másik fél 
megnevezése 

(név, székhely, 
információt nyújtó 

személy neve és 
telefonos/e-mail 

elérhetősége) 

 

 
A referencia tárgya (rövid 

ismertetése) 
az alkalmassági 

minimumkövetelmény 
szóhasználatának megfelelő 

tartalommal, úgy, hogy 
abból az alkalmassági 
minimumkövetelmény 

teljesülése egyértelműen 
megállapítható legyen 

 

 
Az elvégzett munkák 

mennyisége 

 
A teljesítés ideje kezdő 
és befejező időpontja 

év, hónap 
megjelöléssel) és 

teljesítés helye 

Nyilatkozat, hogy a 
teljesítés az 

előírásoknak és a 
szerződésnek 

megfelelően történt-e 
(IGEN vagy NEM) 

     

     

     

 
 
Kelt:……………….., 2018. …………………….  
 
 

 
 

                                                      
9 Adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
10 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt aláhúzni! 
11 A táblázat sorai szükség szerint bővíthetőek 

  

 ajánlattevő cégszerű aláírása 
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12. sz. melléklet 
NYILATKOZAT  

SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA 
az előírt alkalmassági követelmények tekintetében 

 
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 

„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 
tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 

tárgyában 
 indított közbeszerzési eljáráshoz 

 
 
 
Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb 

szervezet / alvállalkozó12 név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi 

felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás 

gondos áttekintése után kijelentem, hogy az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni a teljesítésbe: 

 

Szakember neve13 
 

Annak az alkalmassági 
követelménynek a 

megjelölése, amelyre 
ajánlattevő bemutatja 

[Ajánlati felhívás III.1.3.) 
M.2.1.), M.2.2.), M.2.3.), 

M.2.4.)] 

Az alkalmassági követelménynek 
megfelelő képzettség  

megjelölése 
[elvárt szakirányú képzettség, 

valamint szakvizsga/üzemeltetői 
vizsga megjelölése vagy azzal 

egyenértékű képzettség megjelölése] 
 

Szakember és az 
ajánlattevő között 

fennálló 
jogviszony 

és 
foglalkoztató 

társaság 
megjelölése 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
Kelt:……………….., 2018. …………………….  
 
 
 

                                                      
12 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 
13 Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő nem teszi lehetővé az átfedést az alkalmasságra bemutatott szakemberek között! 

  

 cégszerű aláírás 
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  13. számú melléklet  
NYILATKOZAT 

AZ ÉRTÉKELÉSI ALSZEMPONT TEKINTETÉBEN BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBER 
BEMUTATÁSA KAPCSÁN 

 
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 

„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 
tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 

tárgyában 
 indított közbeszerzési eljáráshoz 

 
 

Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. 

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő14 képviselője a 

fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 

formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az alábbi 

szakembereket kívánjuk bemutatni az értékelési részszempontok tekintetében: 

 

Szakember neve 
 

Annak az értékelési részszempontnak a megjelölése, 
amelyre ajánlattevő a szakember bemutatja 

[Ajánlati felhívás VI.3.2) 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. értékelési 
részszempont] 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Kelt:……………….., 2018. …………………….  
 
 
 

                                                      
14 Adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

  

 cégszerű aláírás 



 

20 

 

 14. számú melléklet  
ÖNÉLETRAJZ-MINTA ÉS 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT 
 
 
 
 

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 
„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 

tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 
tárgyában 

 indított közbeszerzési eljáráshoz 
 
 
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

Személyes adatok  

 

 

Igazolni kívánt 
alkalmassági követelmény és 
azon értékelési résszempont 

megjelölése, melyre 
bemutatásra kerül15 

alkalmassági követelmény: 

értékelési részszempont: 

Jelenlegi munkahely Időtartam 
(év/hónap) 

Munkahely 
(név és cím) 

  

Korábbi munkahelyek Időtartam 
(év/hónap) 

Munkahely 
(név és cím) 

  

  

  

Iskolai végzettség,  
képesítések 

Időtartam Intézmény Végzettség, képzettség 

   

   

 
Szakmai gyakorlat (kezdő és befejező dátumát év/hónap pontossággal megadva) 

 
[Kérjük, szíveskedjenek a szakmai tapasztalatot úgy megjelölni, hogy abból a szakember 
minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderüljön, az alkalmassági 

minimumkövetelmény szóhasználatának megfelelő tartalommal] 
 

 
Az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásaképp bemutatott szakmai tapasztalat16 

 

  

  

 
Az értékelési részszempontok tekintetében megajánlott, az alkalmassági minimumkövetelményen felüli 

                                                      
15 Kérjük, szíveskedjenek megjelölni, hogy az adott szakembert mely alkalmassági minimumkövetelmény és mely értékelési részszempont 
tekintetében kívánják bemutatni 
16 Valamennyi szakember tekintetében az alkalmassági minimumkövetelményként elvárt 36 hónap szakmai tapasztalat részletezése 
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szakmai tapasztalat17 
 

  

  

 
Nyilatkozom, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomásom van, ehhez kifejezetten hozzájárulok, és kész 

vagyok a teljesítés során történő személyes közreműködésre. 

 
Kelt:……………….., 2018. …………………….  

 

                                                      
17 Valamennyi szakember tekintetében az elvárt alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton felül, a 
felolvasólapon megajánlott szakmai tapasztalat részletezése 

  

 szakember aláírása 
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15. számú melléklet 
NYILATKOZAT  

AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS III.1.3.) PONT M.3.) ALPONTJÁBAN FOGLALTAKNAK VALÓ 
MEGFELELÉSRŐL 

 
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 

„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 
tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 

tárgyában 
 indított közbeszerzési eljáráshoz 

 
 

 
 
Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. 
………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő18 képviselője 
nyilatkozom, hogy a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont 
 

M.3.1.), M.3.2.) alpontjában(aiban)19 
 

foglalt alkalmassági minimumkövetelménynek az általam képviselt társaság megfelel. 
 

  
 
Kelt: ........................, 2018.  ……….. 
 

 
 

 
 
 

                                                      
18 Adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
19 Kérjük, szíveskedjenek a megfelelőt aláhúzni! 

  

 ajánlattevő cégszerű aláírása 
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16. sz. melléklet 

NYILATKOZAT KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSÉRŐL 
 

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 
„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 

tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 
tárgyában 

indított közbeszerzési eljáráshoz 
 

 

 Alulírott, ………………………………….. (név) aláírásommal igazolom, hogy a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. 
által „Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 
tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 
tárgyában indított közbeszerzési eljáráshoz a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. III. rész 112. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított közbeszerzési eljárásban a dokumentációt 
átvettem. 
 

  
 Társaság neve: ………………………………………………………… 
 
 Címe (Értesítési cím): ………………………………………………………… 
 
 Kapcsolattartó neve: ………………………………………………………… 
 
 Telefonszám ………………………………………………………… 
  
 Fax szám ………………………………………………………… 
 
 E-mail címe ……………………………………………………….... 
  
  
 
Kelt: ........................, 2018.  ……….. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ajánlattevő cégszerű aláírása 
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17. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS VONATKOZÁSÁBAN 

 
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 

„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 
tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 

tárgyában 
indított közbeszerzési eljárásban 

 
 
Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. 

………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője a fentiekben 

hivatkozott közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezettel kapcsolatban: 

a) nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás. 
 

b) van folyamatban változásbejegyzési eljárás. Ennek igazolásaként jelen nyilatkozathoz csatolom a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

 
 
 
 
 
 
Kelt: ........................, 2018.  ……….. 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 
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18. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
A Kbt. 134.§ (5) bekezdése vonatkozásában 

 
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. által 

„Informatikai rendszer kialakítása, informatikai eszközök bérbe adása és üzemeltetése, rendszergazdai 
tevékenység és végfelhasználói támogatási szolgáltatás ellátása a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére” 

tárgyában 
indított közbeszerzési eljárásban 

 
 
Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. 

………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője a fentiekben 

hivatkozott közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívás III.1.6) pontjában előírt 

biztosítékokat a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően határidőben Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátom. 

Kelt:……………….., 2018. …………………….  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ajánlattevő cégszerű aláírása 
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III. fejezet 

SZERZŐDÉSTERVEZET 

 
Külön dokumentumban csatolva. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
Külön dokumentumban csatolva. 
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V. fejezet 
Szervezetek jegyzéke 

 
Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4., Tel.: +36-1-795-0716, e-mail: 
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu) 
Emberi Erőforrások Minisztériuma (1055 Budapest, Szalay utca 10-14., Tel.: +36 1 795 4755, e-mail: 
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu )Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (6000 Kecskemét, Klapka 
u. 34., telefon: 06-76-795-725, fax:  06-76-795-762, e-mail: bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (6000 Kecskemét, Klapka u.34., telefon 06-76-795-725, fax: 06-
76-795-762,e-mail: bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége  (7621 Pécs, Király u. 46., telefon: 06-72-506-824, fax: 06-72-506-804, e-
mail: munkaved.munkaugy@baranya.gov.hu,) 
Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7621 Pécs, Király u. 46., telefon:  06-72-506-866, fax: 06-72-506-804, e-
mail:  munkaved.munkaugy@baranya.gov.hu,) 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (4024 Debrecen, Piac u. 42-48., telefon: 06-52-522-390, 06-
52-413-784, fax: 06-52-412-270, e-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu) 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (4024 Debrecen, Piac u. 42-48., telefon: 06-52-417-340, fax: 06-
52-451-063, e-mail:  hajdubihar-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályának 
Munkavédelmi Felügyelősége (1036 Budapest, Váradi u. 15.,  telefon: 06-1-216-2901 , 06-1-323-3600, fax: 06-1-323-
3602, e-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának 
Munkaügyi Felügyelősége (1036 Budapest, Váradi u. 15., telefon: 06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602, e-mail: 
budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályának 
Munkavédelmi Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., tel: 06-1-236-3900, fax: 06-1- 236-3999, e-mail: pest-
kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi 
Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., tel: 06-1-236-3900, fax: 06-1- 236-3999, e-mail: pest-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (9022 Győr, Jókai utca 12.,  tel: 06-96-795-871, fax: 06-96-
795-875, e-mail:  munkavedelem.munkaugy@gyor.gov.hu) 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (9022 Győr, Jókai utca 12., tel: 06-96-795-871, fax: 06-96-795-
875, e-mail:  munkavedelem.munkaugy@gyor.gov.hu) 
Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (9700 Szombathely, Hargita u. 31., tel: 06-94-522-610, fax: 06-94-500-
795, e-mail: vas-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Vas  Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (9700 Szombathely, Hargita u. 31., tel: 06-94-513-720 fax: 06-94-513-735, e-
mail: vas-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége(8900 Zalaegerszeg,  Mártírok útja 42-44.,  tel: 06-92-549-374, fax: 06-92-
549-276, e-mail: zala-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8900 Zalaegerszeg,  Mártírok útja 42-44., tel: 06-92-549-375, fax: 06-92-549-
278, e-mail: zala-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6., tel: 06-22-511-000, fax: 06-
22-316-577, e-mail:  ffmv@fejer.gov.hu ffmmo@fejer.gov.hu ) 
Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 6., tel: 06-22-511-000, fax: 06-22-
316-577, e-mail: ffmv@fejer.gov.hu ffmmo@fejer.gov.hu ) 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2., tel: 06-34-512-470, 
06-34-512-473, fax: 06-34-512-477, e-mail: komarome-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, komarome-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu) 
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Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2., tel: 06-34-512-372, 06-
34-512-373, fax: 06-34-512-377, e-mail: komarome-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,komarome-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu) 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (8200 Veszprém, Megyeház tér 1., tel: 06-88-550-795, 06-88-550-790, 
fax: 06-88-424-477/110, e-mail vemkh.munkavedelem@veszprem.gov.hu,  veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8200 Veszprém, Megyeház tér 1., tel: 06-88-550-795, 06-88-550-790, fax: 
06-88-424-477/110, e-mail: vemkh.munkaugy@veszprem.gov.hu, veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (7400 Kaposvár, Fő u. 37-39.., tel: 06-82-529-697, fax: 06-82-529-691, e-
mail:  munkavedelem@somogy.gov.hu, munkaugy.vedelem@somogy.gov.hu ) 
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7400 Kaposvár, Fő u. 37-39., tel: 06-82-529-699, fax: 06-82-529-691, e-mail: 
munkaugyi.ellenorzes@somogy.gov.hu, munkaugy.vedelem@somogy.gov.hu) 
Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2., tel: 06-74-529-780, fax: 06-
74-528-127, e-mail: tolna-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2., tel: 06-74-529-782, fax: 06-74-
528-127, e-mail: tolna-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési 
Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (3530 Miskolc, Mindszent tér 3., tel: 06-46-560-010 , fax: 06-46-562-071, 
e-mail: borsodaz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (3530 Miskolc, Mindszent tér 1., tel: 06-46-500-570, fax: 06-46-500-580, e-
mail: borsodaz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége(3300 Eger, Szarvas tér 1., tel: 06-36-511-960, fax: 06-36-511-971, e-mail: 
heves-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (3300 Eger, Szarvas tér 1., tel: 06-36-512-090, fax: 06-36-512-091, e-mail: 
heves-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., tel: 06-32-520-440, fax: 06-32-520-
449, e-mail: nograd-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., tel: 06-32-520-450, fax: 06-32-520-453, e-
mail: nograd-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége(5000 Szolnok, Kellner Gyula utca 2-4. III. emelet, 
tel: 06-56-510-840, fax: 06-56-510-848, e-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, jasznsz-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu) 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (5000 Szolnok, Kellner Gyula utca 2-4. III. emelet,  
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) 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.,  tel: 06-42-
501-800, fax: 06-42-501-809, e-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu) 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.,  tel: 06-42-407-
511, fax: 06-42-407-484, e-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6., tel: 06-66-529-440, fax: 06-66-529-
467, e-mail: bekes-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6., tel: 06-66-529-440, fax: 06-66-529-465, 
e-mail: bekes-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (6722 Szeged, Rákóczi tér 1., tel: 06-62-680-540, fax: 06-62-680-541, e-
mail: csongrad-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
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Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (6722 Szeged, Rákóczi tér 1., tel: 06-62-680-540, fax: 06-62-680-541, e-mail: 
csongrad-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
 
A fentiekben felsorolt Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkavédelmi 
Felügyelőségei a http://www.ommf.gov.hu e-mail címen érhetőek el. 
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