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 I. ÚTMUTATÓ AZ RÉSZVÉTELI JELENTKEZŐKNEK 
 
1.  A DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK 
 
Ajánlatkérő:  Magyar Olimpiai Bizottság 
  
Részvételi jelentkező:  A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 4. § 1. 

pontja szerint az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban 
Részvételi jelentkezést nyújt be. 

 
Részvételi felhívás: KÉ 12091/2015.  iktatószám alatt megjelent felhívás. 
 
Dokumentáció:  Az Részvételi felhívás kiegészítésére és a megfelelő Részvételi jelentkezés 

elősegítésére szolgáló jelen részletes Részvételi dokumentáció (továbbiakban: 
dokumentáció), valamennyi mellékletével együtt. 

 
Részvételi jelentkezés:  A felhívásban a jelen dokumentációban foglaltakra a Részvételi jelentkező által 

készített Részvételi jelentkezés az összes csatolt mellékleteivel együtt. 
 
Alvállalkozó:  A Kbt. 4. § 2. pontja szerint az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési 

eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által 
bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- 
vagy alapanyag szállítót, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 

  
2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJAI  
 

Esemény megnevezése Dátum Időpont 
Részvételi felhívás közzététele 2015. július 6.  
Részvételi határidő 2015. július 13. 10:00 
Részvételi jelentkezések felbontásának időpontja 2015. július 13. 10:00 
Ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett ideje 2015. július 16. 
Összegezés megküldésének várható időpontja  Az ajánlattételi határidőt követő 30 

napon belül.  
Szerződéskötés várható időpontja Az írásbeli összegezés megküldésének 

napjától számított 11. napon. 
 
3.  KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE 
 
Részvételi jelentkező – a megfelelő Részvételi jelentkezés érdekében – a felhívásban, illetőleg a 
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Az ilyen 
kérelmeket írásban kell az Ajánlatkérőhöz eljuttatni (levélben, telefaxon, e-mailen). Szóban kiegészítő 
tájékoztatást kérni nem lehet. Részvételre jelentkező a kérelmén tüntesse fel azon pontos címet 
(faxszámot), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri.  
 
Részvételre jelentkezőnek levélben vagy telefaxon vissza kell az Ajánlatkérő képviselője részére igazolnia, 
hogy a kiegészítő tájékoztatást megkapta. Ugyanezen előírás vonatkozik az Ajánlatkérő vagy képviselője 
által a közbeszerzési eljárás során a Részvételre jelentkező részére küldött valamennyi dokumentum 
esetére is. 
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4.  A DOKUMENTÁCIÓ BIZALMAS JELLEGE 
 
A dokumentáció kizárólag a Részvételi jelentkezés elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával 
kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a közbeszerzési 
eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentációt, sem annak részeit vagy másolatait nem 
lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzés céljára. A dokumentáció másra át nem 
ruházható és nem tehető közzé. 
 
5.  AZ RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI 
 
A Részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag a Részvételi 
jelentkezőt terhelik. Az Ajánlatkérő nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, 
amelyek a helyszín esetleges megtekintésével, az Részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával 
kapcsolatban a részvételre jelentkezőnél merültek fel. Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető 
az Részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben 
történő megtérítésére. 
 
6.  AZ RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  
 
A Részvételre jelentkezőnek a Részvételi felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott tartalmi 
és formai követelményeknek megfelelően kell a Részvételi jelentkezést elkészítenie és benyújtania. 
 
A Részvételre jelentkező felelős azért, hogy ellenőrizze és azonosítsa a teljes dokumentáció átvételét a 
tartalomjegyzék felsorolása szerint. Nem fogadható el semmiféle kifogás azon az alapon, hogy az 
Részvételre jelentkező elmulasztotta a kiegészítő irat valamely részének átvételét. 
 
Ahol a Részvételi felhívás vagy a jelen dokumentáció egyszerű másolatot említ, azon fénymásolatot kell 
érteni, melyet hitelesíttetni nem kell. 
 
7.  AZ RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI 
 
A Részvételi jelentkezésnek a következő dokumentumokat kell tartalmaznia az alábbi sorrendben: 
 
Ssz. Részvételre jelentkező által benyújtandó dokumentumok  
1. Fedlap (Részvételre jelentkező neve, székhelye, az eljárás tárgya)   

2. A Részvételi dokumentációban meghatározott tartalommal készített felolvasólap (1. sz. 
minta)  

 

3. Tartalomjegyzék (amelynek felhasználásával a Részvételi jelentkezésben található 
dokumentumok oldalszámozás alapján megtalálhatóak) 

 

4. Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdésére, 55. § (5) bekezdésére, 58. 
§ (3) bekezdésére, 60. § (5) bekezdésére (2. sz. minta) 

 

5. Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés és 57.§ (1) bekezdés a)-c) 
pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányáról (3. sz. minta) 

 

6. 
Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) alpontjában meghatáro-
zott kizáró okra vonatkozóan és Részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) be-
kezdésében meghatározott kizáró okra vonatkozóan (4. sz. minta) 

 

7. Részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírási címpéldánya / mintája 

 

8. Meghatalmazás (szükség esetén)  
9. Közös Részvételi jelentkezők megállapodása (szükség esetén)  

10. Az Részvételre jelentkező alkalmasságát igazoló más szervezet nyilatkozata a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról (szükség esetén) 
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11. Az Részvételre jelentkező alkalmasságát igazoló más szervezet kezességvállaló nyilatkozata 
a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján (szükség esetén) 

 

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok 

13. 

Részvételre jelentkező csatolja az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje 
számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő 
melléklet) (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a kért 
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az 
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 
csatolása az ajánlatban nem szükséges, [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdés b) pontja]. 

 

14. 

Részvételre jelentkező csatolja az előző három üzleti év teljes, valamint a közbeszerzés 
tárgya (rendezvényszervezési szolgáltatások) ÁFA nélküli árbevételéről szóló nyilatkozatát, 
attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben 
ezek az adatok rendelkezésre állnak [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdés c) pontja]. 

 

Műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok 
17. Referencianyilatkozat   
18. Referencia igazolások (szükség esetén)  

19. Nyilatkozat a bevonni kívánt szakemberekről és a bevonásukra vonatkozó feltételek 
tudomásul vételéről 

 

20. Bevonni kívánt szakemberek végzettségének, képzettségének, valamint gyakorlatának 
bemutatása, a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatával. 

 

21. Egyéb a részvételre jelentkező által fontosnak tartott dokumentum, nyilatkozat  
 
A benyújtott dokumentumok a – 3. pont kivételével – a Kbt. 4. § 10-11. pontjai szerinti körülmények 
fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősülnek. 
 
A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és cégszerű aláírással kell ellátni. A nyilatkozatok a 
Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel egyszerű másolatban is benyújthatóak, azonban az olyan 
nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: 
bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) eredeti vagy hiteles másolati példányban kell 
benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a cégszerűség (bélyegző) ellenőrzésére!  
 
Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. 
 
A Részvételre jelentkező a dokumentáció mintáit felhasználva, azok tartalmát figyelembe véve kell, hogy 
benyújtsa a Részvételi jelentkezést. A minták felhasználásának és a fenti sorrendiség mellőzése csak abban 
az esetben nem vonja maga után a Részvételi jelentkezés érvénytelenségét, ha Részvételre jelentkező a 
vonatkozó jogszabályok, a Részvételi jelentkezéstételi felhívás és a dokumentáció tartalmi 
követelményeinek maradéktalanul megfelelő dokumentumokat nyújt be.  
 
 
8.  AZ RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK 
 
A Részvételi jelentkezés formai előírásai: a Részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan 
össze kell fűzni, a csomót matricával a Részvételi jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát 
le kell bélyegezni, vagy a Részvételre jelentkezőrészéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, 
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. A Részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel 
kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó 
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de 
lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 
oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható 
és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. 
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A Részvételi jelentkezést tartalomjegyzékkel kell ellátni, amelynek felhasználásával a dokumentumok 
oldalszámozás alapján megtalálhatóak.   
Az ennek megfelelően összeállított Részvételi jelentkezést 1 (egy) eredeti és 1 (egy) példány elektronikus 
formátumban (DVD/CD-ROM-on) kell benyújtani, „pdf” formátumban. Az eredeti és az elektronikus 
másolati példányok közötti bármilyen eltérés esetén az eredeti példány tartalma a mérvadó! Az Részvételi 
jelentkezések példányait zárt csomagolásban kell elhelyezni oly módon, hogy az Részvételi jelentkezések 
bontásának időpontjában a csomagolásnak sértetlennek kell lennie. A zárt csomagoláson kérjük legalább 
az alábbiak feltüntetését: 
 

Magyar Olimpiai Bizottság 
Részvételre jelentkező neve és székhelye 

Részvételi jelentkezés „Vállalkozási szerződés az Olimpia megvalósíthatóságához kapcsolódó 
rendezvények megszervezésére és lebonyolítására.” tárgyában 

„A hivatalos bontási eljárásig nem bontható fel.” 
 

 
Az Részvételi jelentkezések átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt ad.  
 
9.  A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSA 
 
A Részvételi jelentkezések személyes benyújtásának helye:  
Laczkó Ügyvédi Iroda  
1139 Budapest, Váci út 19. (Panoráma Irodaház IV. emelet) 
a portán eligazítást adnak  
 
A Részvételi jelentkezés átvételét átvételi elismervény igazolja. Amennyiben a Részvételi jelentkezés a 
benyújtási határidő lejártát követően érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül, de nem kerül felbontásra, 
kivéve, ha a felbontás nélkül nem állapítható meg az elkésett Részvételi jelentkezést benyújtó Részvételre 
jelentkezőszemélye. Ajánlatkérő az elkésett Részvételi jelentkezést nem küldi vissza, azokat a Kbt. előírásai 
szerinti határidőig bontatlanul megőrzi.  
 
A Részvételi jelentkezést postai úton is be lehet nyújtani. A Részvételi jelentkezés, illetőleg a jelen 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. 
késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az Részvételre jelentkező viseli.  
 
10. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK FELBONTÁSA  
 
A Részvételi jelentkezések felbontásának időpontjáról az Részvételre jelentkező külön értesítést nem kap. 
A Részvételi jelentkezések felbontásának időpontja:  2015. július 13., 11 óra 
A Részvételi jelentkezések felbontásának helye:  
Laczkó Ügyvédi Iroda  
1139 Budapest, Váci út 19. (Panoráma Irodaház IV. emelet) 
tárgyaló 
 
A Részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetésre kerül a Részvételi jelentkezők neve, címe (székhelye, 
lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján 
értékelésre kerülnek. A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen, akik 
képviseleti joguk igazolásaként kötelesek a jelenléti ívet aláírni. A Részvételi jelentkezés felbontásáról az 
Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld a Részvételi 
jelentkezőknek. 
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11. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ MEGKÜLDÉSE 
 
A Részvételi jelentkezéseket az Ajánlatkérő Bírálóbizottsága (a továbbiakban: Bírálóbizottság) értékeli a 
Részvételi felhívásban meghatározott alkalmassági szempontok alapján. A Bírálóbizottság szakvéleményt 
készít a döntéshozó részére, amelyben javaslatot tesz az esetleges kizárásra, az érvénytelenségre. 
 
Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 67. § alapján az összes Részvételre jelentkező  számára, azonos 
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást 
arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással a Részvételre jelentkező  a részvételi jelentkezésben korábban nem 
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az 
újabb hiánypótlás. 
 
Ha a részvételi szakasz eredményes, az eredménynek a részvételre jelentkezőkkel történt közlésétől 
számított öt munkanapon belül az ajánlatkérő az alkalmasnak minősített jelentkezőknek az írásbeli 
ajánlattételi felhívást és a dokumentációt egyidejűleg megküldi. 
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II. MINTÁK
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1. sz. minta 

RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSI ADATLAP 
(felolvasólap) 

 
Részvételre jelentkező neve1: ………………………………………………………… 

Részvételre jelentkező székhelye (lakóhelye): ……………………………………  

Telefon: …………………………….  

Telefax: …………………………….. 

E-mail: ……………………………………………… 

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

E-mail címe: …………………………… 

 
A részvételi jelentkezés tárgya: 

 
„Vállalkozási szerződés az Olimpia megvalósíthatóságához kapcsolódó rendezvények 

megszervezésére és lebonyolítására.” 
 

……………………, 20.... ............................. hó ..... nap 

 

........….…………………………………… 
(az Részvételre jelentkező cégszerű aláírása a 

kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

                                                
1 Közös Részvételi jelentkezéstevők esetében a Felolvasólapot valamennyi Részvételi jelentkezéstevőre nézve ki kell tölteni (név, és székhely 
megadásával). A nyilatkozatot elegendő a közös Részvételi jelentkezéstevők képviseletében eljáró képviselőnek aláírnia. 



10. oldal, összesen: 19 
 

 
2. sz. minta 
 
RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdésére2, 55. § (5) bekezdésé-

re, 58. § (3) bekezdésére, és 60. § (5) bekezdésére 
 

Alulírott/alulírottak ............................................................... (név/nevek), mint a 
…………………………………………. (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra 
feljogosított képviselője/képviselői  
 
1. kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerint 
jelen közbeszerzéssel összefüggésben 
 a) nem kíván 

b) a közbeszerzésnek alábbi részei vonatkozásában kíván:  
(feladat megnevezése)  

 
alvállalkozót igénybe venni. 
 
2. továbbá a Kbt. 40. § (1) bekezdésének b) pontja szerint kijelentem/kijelentjük, hogy az 1. pontban 
megnevezett részek (feladatok) tekintetében az alábbi – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozók fognak közre működni a teljesítésben3: 
 

Alvállalkozó 
megnevezése Alvállalkozó székhelye 

A közbeszerzés azon 
része, amelynek 

teljesítésében 
közreműködik 

A közbeszerzés 
százalékos aránya, 

amelynek teljesítésében 
közreműködik4 

    
    
 
3. kijelentem/kijelentjük, hogy jelen közbeszerzéssel összefüggésben a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmasság igazolásához az alábbiakban meghatározott szervezet(ek) kapacitására támaszkodunk5: 
 

A szervezet 
megnevezése 

A szervezet 
székhelye 

Az alkalmasság 
megjelölése, amelynek 

igazolása érdekében 
Részvételre jelentkező 

erőforrást von be 

A szervezet (személy) 
teljesítésbe történő 

bevonásának módja6 

    
    

                                                
2 Kérjük a nyilatkozatminta 1. pontjában a megfelelő (a) vagy b) pontot) aláhúzni szíveskedjenek. A minta 2. pontjának kitöltése, csak 
abban az esetben szükséges, amennyiben Részvételre jelentkezés az 1. pontban – esetlegesen – megnevezett feladatok 
vonatkozásában igénybe vesz a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót.    
3 Amennyiben a 2. pont nem vonatkozik Részvételre jelentkezőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb egyértelmű módon történő 
megjelölését.  
4 Ajánlatkérő felhívja az Részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 26. §-ára. 
5 Amennyiben a 3. pont nem vonatkozik Részvételre jelentkezőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb egyértelmű módon történő 
megjelölését. 
6 A Kbt. 55. § (6) bekezdés értelmében  
„a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során 
ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként 
megjelölésre került, vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő 
(részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság 
igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények 
nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak – akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) 
ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a 
Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.” 



11. oldal, összesen: 19 
 

 
4. kijelentem/kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek/veszünk igénybe olyan 
alvállalkozó(ka)t, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek)et,  aki(k) a  Kbt. 56. § (1) 
bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá esik/esnek7 
 
6. kijelentem/kijelentjük, Részvételre jelentkező a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV8. törvény 3. §-a értelmében  

 kisvállalkozásnak minősül 
 mikrovállalkozásnak minősül 
 középvállalkozásnak minősül 
 nem tartozik a törvény hatálya alá9 

 
……………………, 20.... ............................. hó ..... nap 
 

........….…………………………………… 
(az Részvételre jelentkező cégszerű aláírása a 

kötelezettségvállalásra 
jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

                                                
7 Amennyiben a 4. pont nem vonatkozik Részvételre jelentkezőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb egyértelmű módon történő 
megjelölését. 
8 A kis- és középvállalkozások meghatározása a 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján: 
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek   
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és  
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg.  
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és  
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.  
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és  
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.  
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy 
szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.  
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében. 
(6) Ahol jogszabály KKV-t, mikro-, kis- és középvállalkozást, illetve kis- és középvállalkozást említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az 
e törvény szerinti KKV-t kell érteni. 
9 A 6. pontot a megfelelő rész aláhúzásával vagy a nem kívánt részek törlésével vagy áthúzásával kérjük kitölteni. Közös Részvételre 
jelentkezők esetében a 6. pontot valamennyi Részvételre jelentkezőre nézve ki kell tölteni akár külön-külön, vagy akár egyetlen 
nyilatkozatba foglalva. A nyilatkozato(ka)t elegendő a közös Részvételre jelentkezők képviseletében eljáró képviselőnek aláírnia. 



12. oldal, összesen: 19 
 

 

3. sz. minta  
 
 

RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ nyilatkozata 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdésében és az 57.§ (1) 

bekezdésének pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányáról10 
 
 
Alulírott/alulírottak ..................................... név/nevek), mint a 
…………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogo-
sított képviselője/képviselői  
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 
 
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésének pontjaiban foglalt kizáró okok, mely 
szerint nem lehet Részvételre jelentkező, aki 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétet-
tek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő szemé-
lyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;  
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncse-
lekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevé-
kenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. tör-
vény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;  
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;  
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - 
a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 
eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;  
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és 
ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megál-
lapított időtartam végéig;  
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munka-
ügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél 
nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban 
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti ható-
ság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti köz-
rendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;  
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti 
bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztege-
tés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai 
közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvény-
könyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, 
bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen keze-
                                                
10 Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkező figyelmét, hogy a jelen dokumentumot Ajánlatkérő mintának szánta a közjegyző vagy gazdasági, 
illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozathoz. Ajánlatkérő különösen felhívja a Részvételre jelentkező figyelmét az egyes pontokhoz – 
lábjegyzetben fűzött – megjegyzésekre, amelyekben Ajánlatkérő meghatározta, hogy a hitelesített nyilatkozatnak mely esetben kell kitérnie az adott 
kizáró okra. 



13. oldal, összesen: 19 
 

lés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti 
hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben 
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;  
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 
kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jog-
erős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot 
meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak elle-
nére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;  
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, 
vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;  
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel 
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 31  
 
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban 
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót 
figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme 
után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon be-
jegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövede-
lemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,  
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozá-
sa megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges 
tulajdonosa nem megismerhető. 
 
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdésének pontjaiban foglalt kizáró okok, mely 
szerint nem lehet Részvételre jelentkező, aki 
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős 
bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;  
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem 
régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a 32  
 
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában 
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az aján-
lattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen meg-
állapította, és egyúttal bírságot szabott ki;  
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és a szer-
ződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;  
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;  
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt 
szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;  
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy kü-
lön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabá-
lyokba ütköző cselekedetet követett el. 
 
…………………… , 20.... ............................. hó ..... nap 

........….…………………………………… 
(az Részvételre jelentkező cégszerű aláírása a 
kötelezettségvállalásra jogo-
sult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 



14. oldal, összesen: 19 
 

4. sz. minta  
 
 

Nyilatkozat11 

a kizáró okok tekintetében 

(ajánlattevő nyilatkozata a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ a) pontja esetén) 

 

 

 

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

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, székhelye) képviselője az 

Magyar Olimpiai Bizottság, mint Ajánlatkérő által a „Vállalkozási szerződés az Olimpia társadalmi 

párbeszédének megvalósításával összefüggő rendezvények megszervezésére és lebonyolítására” tárgyában indított 

közbeszerzési eljárásban 

 

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általam képviselt ……………………………………………………………. (Ajánlattevő neve)  

nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet. 

 

 
 
 
 
 

Kelt, …………………… 2015. ………………….. 

 

 

………………………………. 

cégszerű aláírás 

                                                
11 A 310/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 10.§ a) vagy b) pontja alapján kell 4. vagy az 5. sz. minta szerinti nyilatkozatot 
benyújtani ajánlattevőnek vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozónak, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek. 



15. oldal, összesen: 19 
 

 

 

5. sz. minta 

Nyilatkozat 

a kizáró okok tekintetében 

(eljárásban megjelölt alvállalkozó/alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet  nyilatkozata a 310/2011. 

(XII.23.) Korm. rendelet 10.§ b) pontja esetén) 

 

 

 

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

……………………………………………................. (név, székhely) képviselője Magyar Olimpiai 

Bizottság., mint Ajánlatkérő által a „Vállalkozási szerződés az Olimpia társadalmi párbeszédének megvalósításával 

összefüggő rendezvények megszervezésére és lebonyolítására” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

 

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általam képviselt ……………………………………………………………. (eljárásban megjelölt 

alvállalkozó/alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet neve) nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) 

és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. 

 

 
 
 
 
 

Kelt, …………………… 2015. ………………….. 

 

 

 

………………………………. 

cégszerű aláírás 

 

 



16. oldal, összesen: 19 
 

 
 
 
 
6. sz. minta 

RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ nyilatkozata 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) alpontjára vonatkozóan és a Kbt. 56. § (2) bekezdésére 

vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 
 
Alulírott/alulírottak ..................................... név/nevek), mint a 
…………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogo-
sított képviselője/képviselői kijelentem/kijelentjük, hogy Részvételre jelentkező12  
 

1. olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén13 jegyeznek 
 

2. olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ennek megfelelően nyilat-
kozom/nyilatkozunk, hogy társaságunkban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelő-
zéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált va-
lamennyi tényleges (természetes személy) tulajdonos14 neve és állandó lakóhelye a következő: 

 
 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 
  
  

 
Kijelentem/kijelentjük továbbá, hogy Részvételre jelentkező15 

1. tekintetében nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a 
Részvételre jelentkezőben, közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik; 
  

                                                
12 Kérjük a nyilatkozatmintában a megfelelő pontot (1. vagy 2. pont) aláhúzni szíveskedjenek. A 2. pont alkalmazása esetén a 
megfelelő alpont (a) vagy b) pont) alkalmazása szükséges. Amennyiben valamelyik pont (alpont) nem vonatkozik Részvételre 
jelentkezőre, úgy kérjük annak áthúzását, vagy egyéb módon történő egyértelmű megjelölését.  
13 Szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacot kell 
érteni:  
114. szabályozott piac: az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következő feltételeknek: 
a) a Bszt.-ben meghatározott piacműködtető által működtetett és/vagy irányított multilaterális rendszer, 
b) megkülönböztetésmentesen, szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és eladási szándékát, 
vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést eredményez a szabályai alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében, 
c) a székhely szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik, 
d) rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik, 
e) szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a szabályozott piacokról készített jegyzékben. 
14 r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok 
vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 
közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében 
meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, 
illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető 
tisztségviselője; 
 
15 Kérjük a nyilatkozatmintában a megfelelő pontot (1. vagy 2. pont) aláhúzni szíveskedjenek. A 2. pont alkalmazása esetén a táblázat kitöltése 
szükséges. 



17. oldal, összesen: 19 
 

2. tekintetében az alábbi szervezet(ek) rendelkezik(nek) a Részvételre jelentkezőben, közvetetten 
vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik: 
 

Név Székhely 
  

 
Fentiekre tekintettel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Részvételre jelentkezőben, köz-
vetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező, 
előzőekben nevesített szervezet tekintetében nem állnak fenn a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivat-
kozott kizáró feltételek. 

 
…………………… , 20.... ............................. hó ..... nap 
 

........….…………………………………… 
(az Részvételre jelentkező cégszerű aláírása a 
kötelezettségvállalásra jogo-
sult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről) 

 



18. oldal, összesen: 19 
 

7. sz. minta 
 

Referencianyilatkozat16 
 
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Részvételre jelentkező neve, címe) képviselője 
Magyar Olimpia, mint Ajánlatkérő által a „Vállalkozási szerződés az Olimpia társadalmi 
párbeszédének megvalósításával összefüggő rendezvények megszervezésére és lebonyolítására” 
tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 
 

nyilatkozom, 
 
hogy a részvételi felhívás III.2.3 M/1.1. és 1.2. pontjaiban előírt alkalmassági feltételnek 
megfelelést az alábbi referenciákkal kívánjuk igazolni17: 
 
1./  
Szolgáltatás tárgya (rövid leírása, melyből kiolvasható az alkalmassági minimumfeltételeknek való 
megfelelés): ……………………………………….. 
Szerződést kötő másik fél megnevezése: ………………. 
Teljesítés ideje: ………………. 
Mennyiségre utaló adat (fő): ………………. 
A szerződés teljesítése az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt:….. 
Az adott referencia a részvételi jelentkezés ………….oldalán található 
 
2./  
Szolgáltatás tárgya (rövid leírása, melyből kiolvasható az alkalmassági minimumfeltételeknek való 
megfelelés): ……………………………………….. 
Szerződést kötő másik fél megnevezése: ………………. 
Teljesítés ideje: ………………. 
Mennyiségre utaló adat (fő): ………………. 
A szerződés teljesítése az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt:….. 
Az adott referencia a részvételi jelentkezés ………….oldalán található 
 
......................., ……………..év. ................. hó ........ nap                                                                               
   
 

PH. 
 

………………………………. 
cégszerű aláírás 

                                                
16 Az itt felsorolt munkák közül szükséges a Kbt. 16.§ (1) bekezdés a) pontja  szerinti  esetben referenciaigazolás benyújtása 
17 A referenciákat legalább a részvételi felhívás III.2.3 M.1 pontjában és a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16.§ (2) bekezdése 
szerinti tartalommal kell benyújtani 



19. oldal, összesen: 19 
 

 
8. sz. minta 

 
Nyilatkozat szakemberekről18 

 
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Részvételi jelentkező neve, címe) képviselője a 
Magyar Olimpiai Bizottság, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés az Olimpia társadalmi 
párbeszédének megvalósításával összefüggő rendezvények megszervezésére és lebonyolítására” 
tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 
 

nyilatkozom, 
 
hogy a részvételi felhívás III.2.3 M/2. pontjában előírt alkalmassági feltételnek megfelelést az 
alábbi szakemberekkel kívánjuk igazolni: 
 
 

Alkalmassági 
minimum 

követelmény 

Szakember 
neve 

Részvételre 
jelentkező „saját” 
szakembere vagy 

„alvállalkozó” 
vagy 

Kbt. „55.§ (6) 
bekezdés b)” vagy 
„55.§ (6) bekezdés 
c)” pont szerinti 

szervezet 

Végzettség Szakmai tapasztalat 
(év) 

     
     
     
     
     

 
......................., ……………..év. ................. hó ........ nap                                                                               
 
     PH. 

………………………………. 
cégszerű aláírás 

                                                
18 A felhívás M/2. pontjának megfelelően amennyiben szükséges csatolandóak a szükséges, az alkalmasságot igazoló 
dokumentumok.  


