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Balatonfüredi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi Központ) az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény Végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm.rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettsége a beszerzések jogszabályoknak 
megfelelQ lebonyolítása érdekében – a Tankerületi Központ Szervezeti és M_ködési Szabályzatának 5. § 
(2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörömben eljárva – az alábbi szabályzatot adom ki.  

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A Szabályzat célja 

1. § A Szabályzat célja, hogy – a vonatkozó jogszabályokra tekintettel – meghatározza a Tankerületi 
Központ által alkalmazandó beszerzési szabályokkal kapcsolatos fogalmakat, feladatokat, hatásköröket és 
az egységes eljárási és felelQsségi rendet, biztosítva ezzel a Tankerületi Központ, valamint a Tankerületi 
Központ fenntartásában lévQ köznevelési intézmények (a továbbiakban: Intézmény vagy Intézmények) 
zavartalan m_ködéséhez szükséges korszer_, megfelelQ színvonalú, összetétel_ és mennyiség_ áruk 
beszerzését, szolgáltatások, valamint építési beruházások megrendelését.  

2. A Szabályzat hatálya 

2. § (1) Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Tankerületi Központ tankerületi igazgatójára, 
vezetQire, kormánytisztviselQire, munkavállalóira, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
alapján a Tankerületi Központ által foglalkoztatott személyekre, továbbá az Intézmények 
intézményvezetQire, valamint az ott foglalkoztatott közalkalmazottakra és munkavállalókra.  

(2) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Tankerületi Központ, valamint az Intézmények m_ködése során 
felmerülQ valamennyi beszerzésének és beszerzési igényének a tervezésére, illetve azon a mindenkor 
hatályos közbeszerzésekrQl szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, illetve a  mindenkor 
hatályos közbeszerzésekrQl szóló törvény valamely kivételi jogcíme alapján mentesített beszerzéseinek az 
elQkészítésére, megvalósítására, teljesítésére, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív és közzétételi 
kötelezettségekre. 
(3) A Kbt. 31. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kormány a közbeszerzések központosított eljárás 
keretében történQ lefolytatását rendelheti el az általa irányított, vagy felügyelt költségvetési szervek 
vonatkozásában. A Kormány jogosult a központosított eljárás részletes szabályainak meghatározására, 
beleértve annak személyi és tárgyi hatályát, valamint az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet (központi 
beszerzQ szerv). 
(4) A Tankerületi Központ a központosított közbeszerzés keretében történQ beszerzésre kötelezett 
intézmény. Ennek értelmében a Szabályzat hatálya kiterjed a központosított közbeszerzési eljárásokra, 
amelyek tárgya:  

a) a központosított közbeszerzési rendszerrQl, valamint a központi beszerzQ szervezet feladat- és 
hatáskörérQl szóló 168/200Ő. (V. 2ő.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF Rendelet) szerinti 
kiemelt termékek beszerzése (KEF Rendelet 1. számú melléklete szerint); 

b) a büntetés-végrehajtási szervezet részérQl a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi 
szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekrQl, a termékek és szolgáltatások átadás-
átvételének és azok ellentételezésének rendjérQl szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: BVOP Rendelet) alapján kiemelt termékek és szolgáltatások beszerzése a büntetés-
végrehajtási szervezet részérQl a büntetés-végrehajtásért felelQs miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségrQl, a fogvatartottak kötelezQ 
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foglalkoztatása keretében elQállított termékekrQl és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételérQl és az 
ellentételezés rendjérQl szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. melléklete szerint; 

c) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség 
Zártkör_en M_ködQ Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszerérQl szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ 
Rendelet) szerinti informatikai beszerzések; 

d) a központi beszerzQ szerv kijelölésérQl, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggQ beszerzések 
körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggQ beszerzések 
központosított rendszerérQl szóló 329/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VBÜ 
Rendelet) szerinti beszerzések; 

e) a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekrQl 
szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NKOH Rendelet) hatálya alá tartozó 
beszerzés, közbeszerzés, valamint szponzorációs tevékenység (az NKOH Rendelet 1. és 2. melléklete 
szerint). 

(5) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed továbbá a Tankerületi Központ által bonyolított európai uniós és 
hazai projektek alapján történQ beszerzésekre is azzal, hogy az európai uniós és hazai projektek keretében 
bonyolított beszerzések esetén jelen Szabályzatban foglaltak mellett a projekthez kapcsolódó 
dokumentumokban foglaltakra is figyelemmel kell eljárni, és amennyiben a projekthez kapcsolódó 
útmutatókban foglaltak a jelen szabályzatban rögzítettekhez képest szigorúbb szabályokat határoznak meg, 
úgy a beszerzések vonatkozásában a szigorúbb szabályok alkalmazandók. 

3. Alapelvek, alapfogalmak 

3. § A beszerzések során az AjánlattevQk részére az esélyegyenlQséget, az egyenlQ bánásmódot, a 
nyilvánosságot, átláthatóságot, valamint a verseny tisztaságát biztosítani kell. 

Ő. § E szabályzat értelmében:  

ajánlatkérQ: Balatonfüredi Tankerületi Központ; 

ajánlattevQ: Az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezQ gazdasági 
társaság, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, akinek az ajánlatkérQ az ajánlat kérését 
közvetlenül megküldi, és az ajánlatkérés alapján a beszerzés tárgyában ajánlatot nyújt be. 
AjánlattevQnek minQsül a külföldi székhely_ vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a nem 
magyar adószámmal rendelkezQ külföldi vállalkozás is;  

beszerzés: árubeszerzés, szolgáltatási koncesszió, szolgáltatás megrendelése, építési beruházás vagy 
építési koncesszió megrendelésére vagy ilyen tárgyban szerzQdés megkötésére irányuló visszterhes 
kötelezettségvállalás; 

beszerzési eljárás: olyan, a közbeszerzési szabályok hatálya alá nem tartozó eljárás, amely során a 
Tankerületi Központ, mint ajánlatkérQ gazdasági szereplQket ajánlattételre hív fel; 

beszerzést kezdeményezQ szervezeti egység: az AjánlatkérQ azon szervezeti egysége, amelynek 
feladatellátása során a beszerzési igény keletkezett; 
havaria: természeti csapás vagy emberi tevékenység során elQállt vészhelyzet: szállítási kár, 
üzemzavar, üzemi baleset, hajóbaleset; 
indikatív árajánlat: a beszerzési eljárás elQkészítése során a piaci ár és a becsült érték meghatározása, 
illetve alátámasztása érdekében beszerzett, szerzQdéskötési kötelezettséget nem eredményezQ ajánlat. 
Az indikatív árajánlatra felhívás során a jelen szabályzat ajánlattételi felhívással kapcsolatos 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni; 
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informatikai beszerzés: olyan beszerzés, amelynek tárgya informatikai alkalmazásfejlesztés, 
informatikai, infokommunikációs és nyomatkészítQ eszközök, valamint ezen eszközökhöz és 
alkalmazásokhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése; 

vis maior: elQre nem látott kényszerítQ körülmény, elháríthatatlan akadály, ami meggátol valamely 
kötelezettség elvégzésében. 

4. Összeférhetetlenség 

ő. § (1) A beszerzési eljárás során a Kbt. által meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat kell 
alkalmazni. 

(2)  Az ajánlatkérQ köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az 
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményezQ helyzetek kialakulását. 
(3) Akivel szemben az adott beszerzési eljárás során összeférhetetlenségi ok merül fel, köteles azt soron 
kívül a tankerületi igazgatónak, a gazdasági vezetQ útján jelezni. Az összeférhetetlenség beállásának 
pillanatától az érintett személy az adott beszerzési eljárásban nem járhat el. 

5. FelelQsségi rend 

6. § (1) A Tankerületi Központ egyes tisztségviselQinek felelQsségi rendjét a beszerzési ügyeket illetQen 
a (2)-(5) bekezdés határozza meg. 

(2) A tankerületi igazgató felelQs a Tankerületi Központ beszerzéseinek és beszerzési folyamatainak 
stratégiai irányításáért, vezetéséért, az általa meghozott döntésekért és a szerzQdésekkel kapcsolatos teendQk 
ellátásáért, teljesítéséért. 
(3) A gazdasági vezetQ felelQs a megvalósuló beszerzési eljárás fedezetének igazolásáért, továbbá a 
beszerzési eljárások elQzetes gazdasági szempontú megalapozottságának vizsgálatáért. 

(4) A beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQje és az adott feladattal megbízott kormánytisztviselQ 
felelQs a beszerzési eljárás szabályszer_ lefolytatásáért, a hatályos jogszabályi elQírások és belsQ 
szabályzatokban foglalt rendelkezések betartatásáért, az eljárás dokumentálásáért.  

(5) A beszerzési feladattal megbízott kormánytisztviselQ felelQs a beszerzésben érintett munkatársak és 
a szervezeti egység vezetQjének a tájékoztatásáért, a kiadmányozás és kötelezettségvállalás rendjének 
betartásáért, az adott beszerzés nyilvántartásban történQ rögzítéséért és a nyilvántartás aktualizálásáért.  
(6) A beszerzési eljárást kezdeményezQ szervezeti egység vezetQje és a beszerzési feladattal megbízott 
kormánytisztviselQ felelQs a beszerzés tárgyát érintQ szakterület szakértelmének biztosításáért, a beszerzési 
igény szükségszer_ségének indoklásáért, a beszerzés becsült értékének meghatározásáért, az ajánlatkérés 
m_szaki leírásának összeállításáért, az értékelési szempontok meghatározásáért. 

II. FEJEZET 

A BESZERZÉSI ELJÁRÁS ELPKÉSZÍTÉSE 

6. Az eljárás elQkészítése, a szakmai specifikáció és értékelési szempontok meghatározása 

7. § (1) Beszerzési eljárás elQkészítésének megkezdése a 8. §-ban foglalt kivétellel írásbeliséghez nem 
kötött. A beszerzési eljárás elQkészítési szakaszában – ha jelen szabályzat másképpen nem rendelkezik - 
kötelezQ a kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi bizonylat kiállítása. 
(2) Az Intézmények részére biztosított m_ködés-kiegészítQ ellátmány tekintetében kiadási 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi bizonylat nem kerül kiállításra. Az ellátmány felhasználásával 
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kapcsolatban a jelen szabályzat rendelkezései nem alkalmazandók, kivéve, ha a beszerzés tárgya a 
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozik. 
8. § (1) Amennyiben a beszerzés értéke eléri, vagy meghaladja a nettó 1 000 000 Ft-ot, úgy a beszerzési 
eljárás elQkészítése a Tankerületi Központ adott tárgyban teljesítésigazolásra jogosult 
kormánytisztviselQjével és a gazdasági vezetQvel történt elQzetes egyeztetést követQen a gazdasági vezetQ 
részére eljuttatott írásbeli megkereséssel vagy feljegyzéssel kezdeményezhetQ. Az írásbeli megkeresés vagy 
feljegyzés az eljárás iratanyagának elválaszthatatlan részét képezi.  
(2) A beszerzési eljárás megindítására irányuló írásbeli megkeresésnek vagy feljegyzésnek az alábbi 
adatokat kell tartalmaznia:  

a) az igénylQ szervezeti egység megnevezését, 

b) a beszerzés tárgya és mennyisége, mértékegysége, 

c) a beszerzés szükségessége, indokoltsága, 
d) a beszerzés várható becsült értéke, valamint egybeszámított becsült értéke. Ha sor került rá 

csatolni kell a piackutatás dokumentációját, 
e) esetlegesen az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplQk megnevezése és az ajánlattételi 

felhívás megküldéséhez szükséges kapcsolattartás adatai, 

f) a teljesítés helyére és idQpontjára vonatkozó adatok, 

g) javaslat az értékelési szempontok vonatkozásában. 

(3) A beszerzési eljárás megindítására irányuló írásbeli megkereséshez vagy feljegyzéshez csatolni kell 
a szakmai specifikációt, amely a beszerezni kívánt áru/szolgáltatás/építési beruházás pontos m_szaki leírását 
tartalmazza, aminek meghatározása során tekintettel kell lenni az összes olyan körülményre, amely a 
teljesítés során felmerülhet. A m_szaki leírás az eljárás iratanyagának elválaszthatatlan részét képezi. 

9. § (1) Értékelési szempontok fajtái:  

a) a legalacsonyabb összeg_ ellenszolgáltatás, vagy 

b) az összességében legelQnyösebb ajánlat kiválasztása.  

(2) Az összességében legelQnyösebb ajánlat kiválasztása esetén meg kell határozni: 

a) az összességében legelQnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokat, 
b) részszempontonként az azok súlyát meghatározó – a részszempont tényleges jelentQségével 

arányban álló – szorzószámokat (súlyszámot), 
c) az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 

és felsQ határát, amely minden részszempont esetében azonos,  

d) azt a módszert, amellyel megadja a ponthatárok közötti pontszámot. 
10. §  Amennyiben a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy a megkeresésben, 
feljegyzésben foglaltakat gazdasági oldalról megfelelQnek és indokoltnak tartja, a beszerzési eljárás 
elQkészítésére a kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi bizonylat aláírásával engedélyt ad. 

7. A középirányítói szerv elQzetes engedélyezése és tájékoztatása 

11. § (1) A mindenkor hatályos elnöki körlevélben szereplQ értékhatár feletti kötelezettségvállalásokat 
elQzetesen engedélyezés céljából – az elnöki körlevélben foglaltak szerint – meg kell küldeni a Gazdasági 
Elnökhelyettes részére. 
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(2) A mindenkor hatályos elnöki körlevélben szereplQ értékhatár alatti kötelezettségvállalásokról – az 
elnöki körlevélben foglaltak szerint – tájékoztatási kötelezettség áll fenn a Gazdasági Elnökhelyettes felé. 

8. Ajánlatkéréshez szükséges dokumentáció összeállítása 

12. § (1) A beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQje által az adott feladattal megbízott 
kormánytisztviselQ a gazdasági vezetQ által engedélyezett eljárás vonatkozásában – a beszerzési eljárás 
megindítására irányuló – írásbeli megkeresés vagy feljegyzés, (indikatív árajánlat) - alapján elQkészíti az 
ajánlatkéréshez szükséges dokumentációt. 

(2) Az ajánlatkéréshez szükséges dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a) beszerzés tárgyát,  
b) beszerzés mennyiségét, mértékegységét, 
c) a beszerzés tárgyára vonatkozó pontos szakmai specifikációt, adott esetben árazatlan 

költségvetést, 
d) értékelési szempontokat, 

e) összességében legelQnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az elbírálás módszerét, 
f) értékelési szempontokra az ajánlat megadásának módját egységes szerkezetben,  
g) szükség szerint tárgyalás, helyszíni konzultáció, bejárás idQpontját, helyét,  
h) ajánlatok benyújtási idejének, módjának, helyének, pontos meghatározását,  
i) az eljárás során kapcsolattartásra kijelölt felelQs elérhetQségét. 

(3) A nettó 1 000 000 Ft-ot el nem érQ beszerzések esetén az ajánlatkéréshez szükséges dokumentációnak 
nem kell tartalmaznia a (2) bekezdés d)-g) pontjaiban foglaltakat. 

III. FEJEZET 

A BESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK ÉS LEFOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAI 

9. Beszerzési eljárás megindítása 

13. § (1) A beszerzési eljárás megkezdésének a beszerzési eljárást megindító ajánlatkérés lehetséges 
ajánlattevQ(k) részére történQ megküldésének idQpontját kell tekinteni, melyet dokumentáltan szükséges 
végrehajtani. 

(2) A nettó 1 000 000 Ft-ot elérQ vagy meghaladó érték_ beszerzés megkezdése kizárólag a középirányító 
szerv jóváhagyását követQen lehetséges.  
(3) A beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQje által az adott feladattal megbízott 
kormánytisztviselQ felelQs a jóváhagyott ajánlatkéréshez szükséges dokumentáció, a beszerzés tárgyára 
tekintettel alkalmasnak ítélt ajánlattevQk részére történQ megküldéséért. A jelen szabályzat 1. számú 
mellékletét képezQ ajánlattételi felhívás és mellékletei az eljárás iratanyagának elválaszthatatlan részét 
képezi. 

10. További (kiegészítQ) információk, adatok, pontosítások megadása 

14. § Amennyiben az ajánlattételre felhívottak bármelyike a pontos és teljes kör_ ajánlattételhez kiegészítQ 
tájékoztatást kér, a beszerzési eljárást kezdeményezQ szervezeti egység által szolgáltatott adatok, 
információk alapján, a beszerzési feladattal megbízott kormánytisztviselQ a szervezeti egység vezetQjével 
való egyeztetést követQen gondoskodik annak megválaszolásáról, indokolt esetben intézkedik az ajánlatok 
beérkezési határidejének módosításáról. 
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11. Tárgyalás, helyszíni konzultáció, bejárás  

15. § (1) A megfelelQ ajánlattétel érdekében a Tankerületi Központ, mint ajánlatkérQ – erre irányuló igény 
esetén – helyszíni konzultációt vagy tárgyalást tarthat az ajánlattételre felhívottak részére. 

(2) A konzultációról, tárgyalásról, bejárásról valamennyi ajánlattételre felhívottat elQzetesen értesíteni 
kell, az eseményrQl jegyzQkönyvet kell készíteni, és azt az ajánlattételre felhívottak részére meg kell küldeni. 
A jegyzQkönyvnek az ajánlattételre felhívottak részére történQ megküldéséért a beszerzési eljárást bonyolító 
kormánytisztviselQ felelQs. A jegyzQkönyv az eljárás iratanyagának elválaszthatatlan részét képezi. 

12. Ajánlatok értékelése 

16. § (1) Az ajánlatok határidQben történQ beérkezését követQen a beszerzésért felelQs szervezeti egység 
vezetQje által az adott feladattal megbízott kormánytisztviselQ az ajánlatok értékelése során: 

a) megvizsgálja, hogy azok tartalmazzák–e a Tankerületi Központ, mint ajánlatkérQ által az ajánlatkérés 
során meghatározott, kért valamennyi adatot; 

b) hiányosan beérkezett ajánlat esetén legfeljebb egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel az ajánlattevQt. 
A hiánypótlás teljesítésére biztosított határidQ összesen legfeljebb 8 nappal haladhatja meg az 
ajánlattételi felhívásban szereplQ ajánlattételi határidQt; 

c) a teljes kör_ ajánlatokat a megadott bírálati szempontok alapján, a beszerzést kezdeményezQ 
szervezeti egység képviselQjével közösen értékeli; 

d) az eljárás értékelésérQl a jelen szabályzat 2. számú melléklete szerinti ajánlatértékelQ lap által 
meghatározott formában összesítQt készít.  

(2) Az eljárás eredményérQl az eljárásban résztvevQ ajánlattevQket dokumentáltan tájékoztatni kell. 

13. Megrendelés 

17. § (1) A beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQje által az adott feladattal megbízott 
kormánytisztviselQ az ajánlat(ok) értékelését követQen – ha írásbeli szerzQdés aláírására nem kerül sor – 
gondoskodik a megrendelés elkészítésérQl és jóváhagyásra (aláírásra) elQterjeszti a tankerületi igazgató 
vagy a tankerületi igazgató által kötelezettségvállalásra megfelelQen, külön szabályzat szerint felhatalmazott 
személy részére, a pénzügyi ellenjegyzést, valamint a beszerzés tárgya szerint illetékes, a Tankerületi 
Központ adott tárgyban teljesítésigazolásra jogosult kormánytisztviselQ szakmai oldalról történt írásbeli 
jóváhagyását követQen. (3. számú melléklet) 

(2) Megrendelésnek tartalmaznia kell: 

a) a beszerzési eljárás tárgyát, mennyiségét, mértékegységét, 

b) a megrendelni kívánt áru/szolgáltatás/építési beruházás pontos meghatározását, 

c) ellenszolgáltatás összegét, 

d) átvétel vagy a teljesítés megkezdésének, befejezésének határidejét, módját, helyét, idQpontját, 

e) a kapcsolattartó, valamint a teljesítésigazolásra jogosult megnevezését, 

f) minQségi elvárásokat, 

g) fizetési feltételeket. 

(3) A megrendelés ajánlattevQ részére történQ megküldésérQl – annak szabályszer_ aláírását követQen – 
a beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQje által az adott feladattal megbízott kormánytisztviselQ 
gondoskodik. 
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(4) A megrendelés megküldése elQtt a beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQje által az adott 
feladattal megbízott kormánytisztviselQ beszerzi az ajánlattevQtQl az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdés szerinti átláthatósági nyilatkozatot. 

(5) A bruttó kétszázezer forint értékhatárt elérQ, illetve azt meghaladó érték_ megrendelések esetében a 
megrendelésben foglaltak gazdasági szereplQ általi visszaigazolása a dokumentáció kötelezQ eleme. 

14. SzerzQdéskötés 

18. § (1) Amennyiben a beszerzési eljárás során a célszer_ség, illetve a teljesítés számon kérhetQsége azt 
indokolja, írásbeli szerzQdést kell kötni. A szerzQdéskötés alkalmazásáról minden esetben a 
kötelezettségvállaló dönt a beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQjének javaslata alapján. 
(2) A beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQje által az adott feladattal megbízott 
kormánytisztviselQ gondoskodik a szerzQdéstervezet elkészítésérQl. 

(3) A szerzQdés minden példányát a szerzQdéstervezetet elkészítQ kormánytisztviselQ és a beszerzésért 
felelQs szervezeti egység vezetQje oldalanként szignálja. 

(4) A szerzQdéstervezetet minden esetben mellékleteivel felszerelve a jogi referens vagy a Tankerületi 
Központ által megbízott ügyvéd részére meg kell küldeni véleményezésre. 
(5) A Tankerületi Központ jogi referensének vagy a megbízott ügyvédnek a feladata a szerzQdéstervezet 
áttekintése, jogi szempontú véleményezése. 

(6) A szerzQdés minden példányát a jogi referens vagy a megbízott ügyvéd oldalanként szignálja. A 
szerzQdés aláírására – a pénzügyi ellenjegyzést követQen – a tankerületi igazgató vagy a tankerületi igazgató 
által kötelezettségvállalásra megfelelQen, külön szabályzat szerint felhatalmazott személy jogosult. 
(7) A szerzQdés szerzQdQ féllel történQ aláíratásáról – a Tankerületi Központ általi aláírást követQen – a 
beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQje által az adott feladattal megbízott kormánytisztviselQ 
gondoskodik.  

(8) A szerzQdés megküldése elQtt a beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQje által az adott 
beszerzési feladattal megbízott kormánytisztviselQ beszerzi az ajánlattevQtQl az Áht. 41. § (6) bekezdés 
szerinti átláthatósági nyilatkozatot. 

15. Az átláthatóság, átláthatósági nyilatkozat 

19. § (1) Az Áht. rendelkezései szerint a nem átlátható szervezetekkel történQ szerzQdéskötés tilos. 

(2) A központi költségvetési kiadási elQirányzatok terhére jogi személlyel, jogi személyiséggel nem 
rendelkezQ szervezettel kötött visszterhes szerzQdés esetén a szerzQdésnek tartalmaznia kell a szervezet 
képviselQjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minQsül. A szervezet 
képviselQje a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a kötelezettségvállaló a 
Tankerületi Központot tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerzQdést az 
Tankerületi Központ felmondja vagy - ha a szerzQdés teljesítésére még nem került sor - a szerzQdéstQl eláll. 
(3) Nem köthetQ érvényes szerzQdés, valamint nem teljesíthetQ kifizetés olyan szervezet vonatkozásában, 
amely nem minQsül átlátható szervezetnek. 

(4) A nyilatkozatot a szerzQdéses partnernek kell megtennie jelen Szabályzat 6. számú mellékletét képezQ 
nyilatkozatminta kitöltésével. 
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16. Az eljárás eredménytelensége 

20. § Eredménytelen az eljárás, ha: 

a) nem nyújtottak be ajánlatot, 

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, 
c) egyik AjánlattevQ sem, vagy az összességében legelQnyösebb ajánlatot tevQ sem tett – az 

ajánlatkérQ rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelQ ajánlatot, 

d) a Tankerületi Központ az eljárás eredménytelenségérQl dönt, vagy eláll az eljárás lefolytatásának 
szándékától, amennyiben ennek lehetQségét az ajánlatkérésben rögzítette. 

17. Az iratok megQrzése 

21. § A beszerzési eljárás során keletkezett iratokat az eljárás lezárását követQen az Iratkezelési 
Szabályzatban foglaltaknak megfelelQen, de legalább 5 évig meg kell Qrizni. Az iratanyagok tartalmáért és 
kezeléséért az ügyintézQ, az iratanyagok megQrzésért a beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQje a 
felelQs. 

18. A beszerzési eljárások nyilvántartása, adatszolgáltatás 

22. § (1) A beszerzések egységes nyilvántartásáról a beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQje 
gondoskodik. A jelen Szabályzat 5. számú mellékletét képezQ nyilvántartás naprakész vezetéséért a 
beszerzési feladattal megbízott kormánytisztviselQ felel. 
(2) A Tankerületi Központ beszerzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatásaiért, az adatszolgáltatások 
teljességéért, tartalmáért, határidQben történQ teljesítéséért és dokumentálásáért az Üzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Osztály megbízott ügyintézQje felelQs.  
(3) A KEF. Rendelet 16. § elQírása alapján a beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQje gondoskodik 
a központosított közbeszerzési portálon elektronikusan nyilvántartott intézményi és felhasználói adatokban 
bekövetkezett változások öt munkanapon belüli módosításáról, változás hiányában az adatok 
felülvizsgálásáról és tárgyév január 31. napjáig történQ bejelentésérQl. 
(4) A BVOP Rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekrQl a beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQje 
által, elQzetes egyeztetést követQen az adott feladattal megbízott kormánytisztviselQ a középirányító szerv 
útján adatszolgáltatást nyújt az irányító szerv részére, a BVOP Rendelet 1. számú mellékletében foglalt 
adattartalommal, tárgyévet követQ év június 30-ig. 

(5) A DKÜ Rendelet. 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján a beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQje 
gondoskodik a Tankerületi Központ éves informatikai beszerzési tervének és éves informatikai fejlesztési 
tervének tárgyévet megelQzQ év szeptember 30. napjáig történQ megküldésérQl a DKÜ Zrt. Portálján 
keresztül.  
(6)  A VBÜ Rendelet 4. § (2) bekezdés alapján a beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQje 
gondoskodik az elQzQ év védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggQ beszerzései tapasztalatairól minden 
év január 30. napjáig - a Portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve - tájékoztatja 
a VBÜ-t, továbbá a VBÜ Rendelet. 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján a beszerzésért felelQs szervezeti 
egység vezetQje gondoskodik a beszerzési terv megküldésérQl a VBÜ által meghatározott tárgy idQszakot 
megelQzQ év szeptember 30. napjáig. 

(7) Az NKOH Rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint a beszerzésért felelQs szervezeti egység 
vezetQje gondoskodik a Tankerületi Központ éves összesített kommunikációs beszerzési és 
rendezvényszervezési tervének, valamint a szponzorációs költségkeret-tervének tárgyév január 15. napjáig 
történQ megküldésérQl az NKOH Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül. 



 

A Balatonfüredi Tankerületi Központ 3/2021. (VII. 14.) 
számú Beszerzési szabályzata 

 

12 

19. A beszerzési eljárások ellenQrzése 

23. § (1) A beszerzési eljárások belsQ ellenQrzési rendszerben történQ ellenQrzése a tankerületi igazgató és 
a belsQ ellenQrzés hatáskörébe tartozik. 

(2) A beszerzések operatív ellenQrzéséért a beszerzést lebonyolító szervezeti egység vezetQje a felelQs. 

IV. FEJEZET 

ELJÁRÁSRENDEK 

24. § A központosított közbeszerzések körébe tartozó beszerzések esetében a központosított beszerzést 
irányító szerv beszerzési igény jóváhagyását és/vagy a beszerzést saját hatáskörben történQ engedélyezést 
megelQzQen kizárólag indikatív árajánlat kérhetQ más gazdasági szereplQtQl. 

20. A KEF Rendelet hatáskörébe tartozó kiemelt termékek közbeszerzése 

25. § (1) A Közbeszerzési és Ellátási FQigazgatóság (a továbbiakban: KEF) mint központi beszerzQ szerv 
közbeszerzési tevékenységére épülQ központosított közbeszerzési rendszer részletes szabályait a Kbt. 
rendelkezései alapján a KEF Rendelet határozza meg. 
(2) A KEF Rendelet hatálya alá tartozó kiemelt termékeket a KEF Rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

(3) A KEF központosított közbeszerzési rendszerével összefüggQ, a Tankerületi Központot terhelQ, a 
beszerzésért felelQs szervezeti egység feladatkörébe tartozó feladatok az alábbiak: 

a) a központosított közbeszerzési rendszerbe való bejelentkezés, a KEF központosított közbeszerzési 
portálján szereplQ intézményi adatok évente történQ felülvizsgálata és a KEF Rendeletben elQírt 
határidQn belül a módosult adatok portálon történQ bejelentése; 

b) a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékekre vonatkozó 
beszerzési igények, ide nem értve azokat az igényeket, amelyek a KEF ellátási tevékenységéhez 
kapcsolódnak, háromhavonta elQre - rendkívüli sürgQsség esetében haladéktalanul, de legkésQbb a 
beszerzés megkezdését megelQzQen - történQ bejelentése a központosított közbeszerzési portálon; 

c) a kiemelt termékek beszerzési igényére vonatkozó adatok közlése mellett, a KEF Rendelet alapján 
elkészített éves összesített központosított beszerzési terv elkészítése és a KEF központosított 
közbeszerzési portálján a jogszabályban elQírt határidQn belül annak elektronikus rögzítése, a 
tervben foglaltak módosulásának 5 munkanapon belül történQ bejelentése; 

(4) A KEF által ellátott feladatokért fizetendQ közbeszerzési díj azt a pénzügyi keretet terheli, amelynek 
terhére a beszerzés megvalósul. 

(5) A KEF a központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen keretszerzQdést vagy 
keretmegállapodást köt. A Tankerületi Központ a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó 
beszerzési igényeit - a keretmegállapodásos eljárás második része keretében - írásbeli konzultációval vagy 
a verseny újranyitásával, vagy amennyiben a keretmegállapodás lehetQvé teszi, közvetlen megrendeléssel 
valósítja meg. Írásbeli konzultáció vagy versenyújranyitás eredményeként a Tankerületi Központ egyedi 
szerzQdést köt. 

(6) A KEF Rendelet szerinti kiemelt termékek közbeszerzése vagy beszerzése saját hatáskörben, azaz a 
központosított közbeszerzési rendszeren kívül akkor valósítható meg, ha 

a) a m_ködéshez, fenntartáshoz szükséges kiemelt termékbeszerzés megvalósítása elQre nem látható 
okból rendkívül sürgQssé válik, és a hatályos keretszerzQdés vagy keretmegállapodás alapján a 
közbeszerzés határidQre nem valósítható meg; 
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b) a kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretszerzQdés, keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer; 

c) lehetQség nyílt más intézmény készletének átvételére, és ez megfelel az állami normatíváknak; 

d) a keretszerzQdésben meghatározott és az egyéb feltételek tekintetében is mindenben megfelelQ 
kiemelt terméket a keretszerzQdés szerinti árnál alacsonyabb áron tudja beszerezni. 

(7) A (6) bekezdés b) és d) pontjában szabályozott saját hatáskörben történQ beszerzés feltétele, hogy a 
Tankerületi Központ a beszerzési igényét elQzetesen, a központosított közbeszerzési portálon 
(www.kozbeszerzes.gov.hu) elektronikus úton bejelentette és a KEF nyilatkozattal a beszerzést saját 
hatáskörben engedélyezte. 

21. A BVOP Rendelet hatáskörébe tartozó termékek és szolgáltatások beszerzése 

26. § (1) A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) mint központi ellátó 
szerv tevékenységére épülQ központosított beszerzési rendszer részletes szabályait a BVOP Rendelet 
határozza meg. 

(2) A Tankerületi Központ köteles a BVOP Rendelet alapján a Központi Ellátó Szervhez ajánlatért fordulni, 
amennyiben a beszerzés a 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tárgykörbe 
tartozik és a beszerzés értéke eléri vagy meghaladja a nettó 100.000,- Ft-ot. A megkeresésben meg kell 
határozni az igényelt termék vagy szolgáltatás mennyiségét, minimális m_szaki tartalmát, paramétereit, 
minQségét, valamint a teljesítés helyét és a teljesítési határidQt. A bejelentést a BVOP által rendszeresített 
formanyomtatványon kell megtenni. 
(3) Tilos a beszerzést a BVOP Rendelet alkalmazásának mellQzése céljából részekre bontani. A 
beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQje által az adott feladattal megbízott kormánytisztviselQ a 
beszerzésre irányuló igénybejelentés kapcsán köteles vizsgálni az egy költségvetési évben a BVOP Rendelet 
tárgykörébe tartozó termékek Tankerületi Központ általi éves szükségletét, és a beszerzési eljárást ennek 
megfelelQen lefolytatni. 
(4) Amennyiben a Központi Ellátó Szerv nyilatkozata alapján a kötelezettségét nem, vagy csak részben 
képes teljesíteni, a Tankerületi Központ jogosult a termékek és szolgáltatások egészének vagy a Központi 
Ellátó Szerv által nem biztosított részének beszerzésére saját hatáskörben. Ilyen esetben vizsgálni kell, hogy 
a Közbeszerzési és Ellátási FQigazgatóság rendelkezik-e hatályos keret-megállapodással/keretszerzQdéssel 
a beszerzés tárgyára vonatkozóan. 
(5) A Központi Ellátó Szerv által a BVOP Rendelet 1.§. (4) bekezdés szerinti „nem teljesíthetQségi” 
nyilatkozat alapján saját hatáskörben történQ beszerzés folytatható le, azonban ebben az esetben a beszerzés 
feltételei nem változhatnak ahhoz képest, mint amire vonatkozóan a Központi Ellátó Szerv nyilatkozott, 
illetve amilyen feltételekkel a BVOP Központi Ellátó Szerv által kijelölt gazdasági társaság árajánlatot 
adott. 

(6) A Tankerületi Központ jogosult a Központi Ellátó Szerv által kijelölt szervezet ajánlatát elutasítani, 
ha hitelt érdemlQen bizonyítja, hogy az ajánlatban meghatározott ellenértéknél legalább 20%-kal kedvezQbb 
ellenértéken tudja a terméket vagy a szolgáltatást – az igényben meghatározott minimális m_szaki 
tartalommal és paraméterekkel, valamint teljesítési határidQvel és ajánlati kötöttséggel – azonosan vagy 
annál kedvezQbb módon beszerezni. A saját hatáskörben történQ beszerzések feltétele, hogy a Tankerületi 
Központ kedvezQbb árvizsgálati kérelmet nyújt be a BVOP felé és az ellátó szerv ezt írásban jóvá is hagyja. 

(7) A Tankerületi Központ és a BVOP, valamint az általa kijelölt gazdasági társaság közötti kapcsolattartási 
feladatokat a beszerzésért felelQs szervezeti egység látja el. 
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22. A DKÜ Rendelet hatáskörébe tartozó informatikai beszerzések 

27. § (1) A Tankerületi Központ az informatikai beszerzések és fejlesztések lebonyolítása, az informatikai 
feladatok ellátását biztosító áruk, szolgáltatások - központi szint_ - közbeszerzése és beszerzése tekintetében 
a DKÜ Rendelet elQírásai szerint köteles eljárni. 
(2) A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) által ellátott feladatokért fizetendQ 
közbeszerzési díj azt a pénzügyi keretet terheli, amelynek terhére a beszerzés megvalósul. 

(3) A DKÜ a központosított közbeszerzési rendszerrel összefüggQ, a DKÜ Rendelet hatálya alá tartozó 
szervezeteket terhelQ igénybejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében Portált 
m_ködtet, amellyel kapcsolatos Tankerületi Központot érintQ feladatokat az Üzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Osztály informatikai feladatokkal megbízott kormánytisztviselQje végzi. 
(4) A Tankerületi Központ köteles a DKÜ által erre a célra üzemeltetett Portálon keresztül, az ott 
meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve megküldeni: 

a) az éves informatikai beszerzési tervét és az éves informatikai fejlesztési tervét a tárgyévet megelQzQ 
év szeptember 30. napjáig; 

b) az informatikai beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követQ 5 munkanapon belül; 
c) a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követQ 5 munkanapon 

belül; 
d) az üzemszer_ m_ködés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét az igény 

felmerülését követQen haladéktalanul; 
e) tájékoztatását a Tankerületi Központ aktuális informatikai környezetérQl és az elQzQ év informatikai 

fejlesztéseinek és beszerzéseinek tapasztalatairól minden év január 30. napjáig. 

(5) Az éves összesített informatikai beszerzési és fejlesztési tervet az Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Osztály informatikai feladatokkal megbízott kormánytisztviselQje állítja össze, és a tankerületi igazgató 
hagyja jóvá. Az éves összesített informatikai beszerzési és fejlesztési terv szakmai tartalmáért az 
Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály informatikai feladatokkal megbízott kormánytisztviselQje, 
illetve annak vezetQje felel. A terveket a megbízott kormánytisztviselQ a DKÜ Portálon keresztül küldi meg. 
(6) A Tankerületi Központ köteles a DKÜ kérésére adatszolgáltatást nyújtani a beszerzési igények teljesítési 
körülményeirQl vagy egyéb, a központosított közbeszerzési rendszer m_ködtetéséhez szükséges adatokról. 

(7) A DKÜ részére megküldött éves összesített informatikai beszerzési és fejlesztési tervekben szereplQ 
beszerzések realizálása céljából, az adott beszerzési igény megvalósítására irányuló igénybejelentést a 
beszerzést kezdeményezQ szervezeti egység írásban, a m_szaki, illetve szakmai adatok és információk 
megadásával köteles jelezni a beszerzésért felelQs szervezeti egység felé. 
(8) A DKÜ dönthet úgy, hogy a beszerzési eljárást az érintett szervezet javára maga folytatja le, vagy saját 
hatáskörben történQ lefolytatásra az érintett szervezetnek visszaadja. 
(9) Ha a beszerzési igény üzemszer_ m_ködés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó 
igény, annak kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás kivételként - a beszerzési igény Portálra való 
feltöltésével egy idQben, - saját hatáskörben elindítható, azonban az így megkötött szerzQdés 
hatálybalépésének továbbra is feltétele a DKÜ rendelet szerinti „megfelelQ” minQsítés. 

(10) Az adatok szakmai tartalmáért és a teljesítés érdekében a megfelelQ idQben történQ beszerzési igény 
indításáért a kezdeményezQ szervezeti egység a felelQs. 
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23. A VBÜ Rendelet hatáskörébe tartozó szolgáltatások beszerzése 

28. § A Tankerületi Központ védelmi és biztonsági tárgyú feladatokkal összefüggQ beszerzéseire kijelölt 
központi beszerzQ szerv a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkör_en M_ködQ Részvénytársaság (a 
továbbiakban: VBÜ), a beszerzésekre vonatkozó eljárásrendet a VBÜ Rendelet határozza meg.  

24. Az NKOH Rendelet hatáskörébe tartozó szolgáltatások beszerzése 

29. § (1) A Tankerületi Központ kommunikációs beszerzésével, szervezetfejlesztési beszerzéssel és 
szponzorációval összefüggQ feladatainak ellátására, valamint az ezzel összefüggQ adatszolgáltatási és 
bejelentési kötelezettség tekintetében az NKOH Rendeletben foglalt eljárási szabályokat kell alkalmazni.  

(2) Az NKOH Rendelet szerinti központosított közbeszerzési feladatokat, valamint a hatálya alá tartozó 
kiemelt termékek központi beszerzését a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH), mint 
központi beszerzQ szerv végzi. Az NKOH a központosított közbeszerzési rendszerrel összefüggQ, az NKOH 
Rendelet hatálya alá tartozó szervezeteket terhelQ igénybejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítése érdekében Központosított Közbeszerzési Portált m_ködtet, amellyel kapcsolatos - a Tankerületi 
Központot érintQ - feladatokat a beszerzésért felelQs szervezeti egység végzi. 
(3) Az NKOH által ellátott feladatokért fizetendQ közbeszerzési díj azt a pénzügyi keretet terheli, amelynek 
terhére a beszerzés megvalósul. 

(4) A Tankerületi Központ köteles - az adatszolgáltatási, tájékoztatási és engedélyeztetési kötelezettségének 
teljesítésével - az NKOH Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül megküldeni: 

a) az éves kommunikációs tervet és az éves szervezetfejlesztési tervet a tárgyév január 15. napjáig 

b) a beszerzési igényt a felmerülését követQ 5 munkanapon belül, 
c) a rendkívüli beszerzési igényt a beszerzési igény felmerülését követQen haladéktalanul, de legkésQbb 

5 munkanapon belül;  
d) a szponzorációra vonatkozó igényt az igény felmerülését követQen 5 munkanapon belül, és az igény 

benyújtásával egyidej_leg jelezni kell, ha a szponzoráció kiemelt kommunikációs vagy 
szervezetfejlesztési feladat megvalósításához kapcsolódik.  

(5) A Tankerületi Központ az NKOH Rendelet hatálya alá tartozó kommunikációs vagy szervezetfejlesztési 
beszerzéseket a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal kötött, hatályos keretmegállapodások, közbeszerzési 
szerzQdések alapján, vagy a NKOH elQzetes írásbeli jóváhagyásával saját hatáskörben bonyolítja le. 

(6) Az NKOH Rendelet hatálya alá tartozó tárgyú közbeszerzés vagy beszerzés saját hatáskörben akkor 
valósítható meg, ha 

a) a beszerzés megvalósítása elQre nem látható okból rendkívül sürgQssé válik, és a hatályos 
keretmegállapodás alapján a beszerzés határidQre nem lenne megvalósítható; 

b) az adott tárgyú beszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás; vagy 

c) a kommunikációs beszerzésre vonatkozó igény összes körülménye alapján a NKOH elnöke 
indokoltnak látja. 

(7) A Tankerületi Központ és az NKOH, valamint az általa kijelölt gazdasági társaság közötti 
kapcsolattartási feladatokat a beszerzésért felelQs szervezeti egység látja el. 

25. Saját hatáskörben magvalósítható beszerzések 

30. § (1) A Tankerületi Központ azon beszerzései esetében, amelyek nem tartoznak a központosított 
közbeszerzések tárgykörébe és közbeszerzési kötelezettséggel nem érintettek, a gazdasági vezetQ egyedi 
döntése alapján az érintett szervezeti egység saját hatáskörben jogosult a beszerzés megvalósítására. 
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(2) Központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó termékek saját hatáskörben történQ beszerzésére 
abban esetben van lehetQség, ha az erre vonatkozó jogszabályok erre kifejezetten lehetQséget adnak, a saját 
hatáskör_ beszerzést megalapozó okok fennállását a beszerzési eljárás megkezdésének idQpontjában, vagy 
amikor a tény realizálódik, dokumentálni kell. Az erre vonatkozó dokumentumok a tárgyban lefolytatandó 
beszerzési eljárás iratanyagának részét képezik.  
(3) Saját hatáskörben történQ beszerzés esetén írásbeli ajánlatnak minQsül a lehetséges ajánlattevQ által a 
saját honlapján megjelenített termékajánlat, ha a termék egyértelm_en beazonosítható, és a termék 
ellenértékét, valamint a termék minimális m_szaki adatait, amely alkalmas az ajánlatok összehasonlítására, 
az ajánlat, illetve a honlapon megjelenQ termékajánlat tartalmazza. Az ajánlatok beérkezését, tartalmát, 
összehasonlíthatóságát minden esetben írásban dokumentálni, vizsgálni szükséges.  

26. A bruttó 300 000 Ft-ot el nem érQ érték_ saját hatáskörben lefolytatható beszerzési eljárások 
szabályai 

31. § A bruttó 300 000 Ft-ot el nem érQ érték_ beszerzések vonatkozásában elegendQ egy írásbeli ajánlat 
bekérése és az alapján beszerzési eljárás lefolytatása.  

27. A bruttó 300 000 Ft-ot elérQ vagy meghaladó, de a nettó 1 000 000 Ft el nem érQ érték_ saját 
hatáskörben lefolytatható beszerzési eljárások szabályai 

32. § (1)  A bruttó 300 000 Ft-ot elérQ vagy meghaladó, de a nettó 1 000 000 Ft-ot el nem érQ érték_ 
beszerzések vonatkozásában elegendQ három, egymástól független gazdasági szereplQ írásbeli 
ajánlatának bekérése. 

(2) Az ajánlattevQ vállalja ajánlatának elfogadása esetén az Átláthatósági nyilatkozat kitöltését, 
benyújtását. 

(3) A Tankerületi Központtal történt egyeztetést követQen mellQzni lehet a három ajánlat bekérését a 33. 
§ (2) bekezdésében felsorolt esetekben. 

28. A nettó 1 000 000 Ft-ot elérQ vagy meghaladó érték_, de a jogszabályban meghatározott 
közbeszerzési értékhatárokat el nem érQ saját hatáskörben lefolytatható beszerzési eljárások 

szabályai 

33. § (1) A nettó 1 000 000 Ft-ot elérQ vagy meghaladó érték_, saját hatáskörben lefolytatható beszerzések 
vonatkozásában legalább három írásbeli (beleértve az elektronikus levelet) ajánlat bekérése kötelezQ, 
lehetQség szerint a Tankerületi Központ székhelye, vagy a teljesítés helye szerinti mikro-, kis-, vagy 
középvállalkozások részérQl. A beszerzésért felelQs szervezeti egység vezetQje által az adott feladattal 
megbízott kormánytisztviselQ ellenQrzi, hogy az ajánlattevQ a mikro-, kis-, vagy középvállalkozási körbe 
tartozik-e. 

(2) MellQzni lehet a három ajánlat bekérését, ha: 

a) a beszerzés tárgya a Kbt.-ben meghatározott kivételek körébe tartozik [Kbt. 9-14. §, 111. §], azzal, 
hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetében az Országgy_lés illetékes bizottsága által történQ 
mentesítés nem szükséges; 

b) a beszerzés tárgya a Kbt.-ben - vagy a Kbt. 6-7. §-a szerinti ajánlatkérQk esetében a közszolgáltatók 
közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló Korm. rendeletben - 
meghatározott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban lenne beszerezhetQ; 

c) a beszerzés kivételesen kedvezQ feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci 
árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvezQ feltételek igénybevétele az ajánlatok 
bekérésére vonatkozó e rendelet szerinti szabályok alkalmazása esetén meghiúsulna; 
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d) a beszerzés tárgya igazságügyi szakértQi megbízás, vagy közbeszerzési eljárásokhoz, pályázatokhoz 
kapcsolódó szakmai bírálóbizottsági tag megbízása; 

e) a szerzQdés tárgya közüzemi szolgáltatások (különösen víz, gáz, villamos energia, hQenergia), vagy 
internet szolgáltatás megrendelése; 

f) az ajánlatkérQ piackutatás eredményeképpen igazolható módon meggyQzQdött arról, hogy az adott 
piacon háromnál kevesebb gazdasági szereplQ lelhetQ fel, így potenciális versenyhelyzet nincs az 
adott beszerzési tárgy tekintetében; 

g) a szerzQdés tárgya egyedi gyártású áru beszerzése; 

h) a fizetési kötelezettség elQzetesen meghirdetett tanfolyamra, képzésre, konferenciára történQ 
jelentkezéssel kapcsolatos; 

i) a szerzQdést külföldön kell megkötni vagy teljesíteni; 

j) a szerzQdés tárgya repülQjegy vásárlása, illetve utasbiztosítási szolgáltatás megrendelése; 

k) a beszerzés közfoglalkoztatási program keretében történik; 

l) a szerzQdés tárgya személyhez kötött, bizalmi jelleg_ szolgáltatás teljesítése; 
m) a szerzQdés tárgya állami vezetQk hivatali tevékenységéhez kapcsolódó, bizalmi jelleg_ 

szolgáltatások beszerzése (különösen beszédíró, fotós, személyi kommunikációs tanácsadó, személyi 
tolmácsolás); 

n) a szerzQdés tárgya állami vezetQk képzésére, oktatására vonatkozó, vezetQi és személyiségfejlesztési 
tanácsadási szolgáltatás; 

o) a szerzQdés tárgya veszélyes hulladék megsemmisítése; 

p) a szerzQdés tárgya emberi erQforrás kezelési tanácsadás; 

q) a szerzQdés tárgya havaria vagy vis major helyzet miatt azonnali beszerzést igényel. 

29. A beszerzés becsült értékének számítása 

34. § (1) A beszerzési eljárás során a becsült érték megállapítására és a részekre bontás tilalmára a Kbt.-
ben foglaltakat kell értelemszer_en alkalmazni. Irányadó a Kbt. 16. § - 19. § rendelkezései. 

(2) Tilos a beszerzések egybeszámítási kötelezettségét a beszerzési szabályzat megkerülésének érdekében 
részekre bontani. A Tankerületi Központ jogi személyiséggel rendelkezQ szervezeti egységeit a 
közbeszerzés becsült értékének meghatározására vonatkozó szabályok alkalmazásakor gazdasági 
szervezettel és önálló m_ködési költségvetéssel rendelkezQ szervezeti egységnek kell tekinteni. 

VI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

35. § (1) A Szabályzat a vonatkozó jogszabályi elQírások alapján készült, a Szabályzatban nem érintett 
kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok elQírásai alkalmazandók. 

(2) Jelen szabályzat a Klebelsberg Központ elnökének jóváhagyását követQ 5. napon lép hatályba, és a 
hatályba lépésekor a már elQkészítés alatt álló beszerzési eljárásokra is alkalmazni kell. 
(3) A Szabályzat hatálya alá tartozó személyek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és e Szabályzat 
elQírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tQlük elvárható gondossággal 
eljárni.  
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(4) Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidej_leg hatályát veszíti a Balatonfüredi Tankerületi Központ 
21/2017. (VI. 30.) számú Beszerzési Szabályzata. 
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1. számú melléklet – Ajánlattételi felhívás 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

<beszerzési eljárás címe> 

Ikt.szám: TK/172/…../20.. 
ÜgyintézQ: 

1. AjánlatkérQ 
Neve: 
Címe: 
Képviseli: 

 
Balatonfüredi Tankerületi Központ 
8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12. 
…………………tankerületi igazgató 

2. Kapcsolattartó 
Neve: 
Telefon: 
Email: 

 

3. Az eljárás címe:  
4. Eljárás típusa: A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás 
5. Beszerzés tárgya, 

mennyisége: M_szaki tartalom, szakmai leírás 

6. Teljesítés helye: 3 vagy több teljesítési hely esetén javasolt külön táblázat a teljesítési helyekrQl, 
azok részletes adataival, mellékletként 

7. SzerzQdés idQtartama, 
a teljesítés határideje: 

 

8. SzerzQdést biztosító 
egyéb kötelezettségek 
(kötbér, foglaló): 

 

9. Jótállás (garancia):  
10. Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerzQdés és a kifizetések pénzneme forint (HUF). 

AjánlatkérQ elQleget nem biztosít. 
ElQleg esetén az elQleg maximális összege. 
Részteljesítés esetén részszámlázás lehetQsége. 

11. Ajánlatok 
értékelésének 
szempontja: 

 

12. Az ajánlatok 
benyújtását követQ 
hiánypótlási lehetQség 
meghatározása: 

egy alkalommal 

13. Az ajánlattétel tartalmi 
és formai 
követelményeinek 
meghatározása: 

 

14. Ajánlati kötöttség 
minimális idQtartama: 

AjánlattevQ ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidQ lejártával kezdQdik. Az 
ajánlattevQ ajánlatát e határidQ lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az 
ajánlati kötöttség az eredményhirdetéstQl számított 30 napig tart azzal, hogy ezen 
idQpontot követQen ajánlatkérQ nyilatkozatot kérhet az ajánlat további 
fenntartására. Amennyiben ajánlattevQ nem nyilatkozik, azt ajánlatkérQ úgy 
tekinti, hogy ajánlatát fenntartja. 

15. Az ajánlatok 
beérkezésének 
határideje: 

év / hónap / nap / óra / perc 
Személyesen vagy postai levélben történQ benyújtás esetén a benyújtási határidQ 
leteltéig be kell érkeznie. 

16. Az ajánlatok 
benyújtásának módja, 
helye: 

Személyesen írásban ajánlatkérQ székhelyén, postai levél vagy elektronikus levél 
útján. Az ajánlatot cégszer_en alá kell írnia az ajánlattevQnek. 
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17. Az ajánlatok 
felbontásának helye, 
idQpontja, a bontás 
nyilvánossága: 

Az ajánlatok felbontásának helye: AjánlatkérQ székhelye. 
IdQpontja: … 
AjánlatkérQ nyilvános bontási eljárást nem tart. 

18. Az ajánlat részeként 
kötelezQen csatolandó 
dokumentumok: 

Felolvasólap 
Ajánlattételi nyilatkozat 
Nyilatkozat kizáró okokról 

19. Eredményhirdetés: Az AjánlatkérQ az eljárás eredményérQl írásban értesíti az AjánlattevQket az 
ajánlattételi határidQ napját követQ 15. napig. AjánlatkérQ az ajánlatok megfelelQ 
értékelése érdekében jogosult az eredményhirdetés napját elhalasztani, amelyrQl 
írásban értesíti ajánlattevQket. 

20. Eredménytelen az 
eljárás: 
 

a) nem nyújtottak be ajánlatot, 
b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be, 
c) egyik AjánlattevQ sem, vagy az összességében legelQnyösebb ajánlatot tevQ 

sem tett – az ajánlatkérQ rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére 
tekintettel – megfelelQ ajánlatot, 

d) a Tankerületi Központ az eljárás eredménytelenségérQl dönt, vagy eláll az 
eljárás lefolytatásának szándékától, amennyiben ennek lehetQségét az 
ajánlatkérésben rögzítette. 

21. Egyéb információk: Az ajánlatban szereplQ valamennyi nyilatkozatot a cégjegyzésre jogosult 
személy aláírásával kell ellátni. 
A Ptk. 6:74. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérQ fenntartja a 
jogot, hogy a legkedvezQbb ajánlatot benyújtó ajánlattevQvel szemben a 
szerzQdés megkötését megtagadja. 
A Ptk. 6:74. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérQ fenntartja a 
jogot, hogy au ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidQ leteltéig 
visszavonja. 

Balatonfüred, 20…… 

………………………………… 
ajánlatkérQ aláírása 
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1/A. számú melléklet – Felolvasólap 

FELOLVASÓLAP 

 Beszerzés tárgya:   

AjánlattevQ neve:    

Székhelye:     

Adószáma:    

Cégjegyzék száma:    

Kapcsolattartó neve:    

Telefon:    

Fax:     

E-mail cím:    

 
 

Ajánlat NETTÓ összege ÁFA Ajánlat BRUTTÓ összege 

…..………………. Ft …..……… Ft …..………………. Ft 

 
 
 
Kelt:  
  
  

 
   cégszer_ aláírás  
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1/B. számú melléklet - Ajánlattételi nyilatkozat 
 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

 

Beszerzés tárgya:   

 
Alulírott .……………...……………… (cégjegyzésre jogosult neve), mint a ……………………… 
(ajánlattevQ cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és ajánlattételre jogosult képviselQje az alábbi  

N Y I L A T K O Z A T O T    T E S Z E M: 

1. Miután az Ajánlattételi felhívás és dokumentációjában rögzített feltételeket megvizsgáltuk, azokat 
elfogadjuk, így az abban foglaltak, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint 
ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron.  

2. Nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az Ajánlattételi felhívás 
és dokumentációban továbbá a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban elQírt feltételeknek 
megfelelQen a szerzQdés megkötésére és teljesítésére, nyertességünk esetén vállaljuk valamennyi, fent 
említett dokumentumokban elQírt feltételeknek megfelelQen a szerzQdés megkötését.  

3. Az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására 
jogosult személy írta alá.  

 
 
Kelt:  
 
 
 

 
   cégszer_ aláírás 
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1/C. számú melléklet - Nyilatkozat kizáró okokról 
 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 

Beszerzés tárgya:   

 
Alulírott ……………………………… (cégjegyzésre jogosult neve), mint a 
………...………………………….. (ajánlattevQ cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és 
ajánlattételre jogosult képviselQje a fenti tárgyban kiírt beszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Nem állnak fenn velünk szemben az alábbi kizáró okok, amely szerint nem lehet ajánlattevQ, aki  

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csQdeljárás elrendelésérQl szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerQsen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplQ személyes 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 jogerQs bírósági ítéletben megállapított 
b_ncselekményt követett el, amíg a büntetett elQélethez f_zQdQ hátrányok alól nem mentesült; vagy 
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetQjogi intézkedésekrQl szóló 
2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerQs ítéletében 
korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevQ tevékenységét más bíróság hasonló okból és 
módon jogerQsen korlátozta;  

d) a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségi okok fennállása; 

e) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében 
foglaltak alapján nem minQsül átlátható szervezetnek.  

 
 
Kelt:  
 

 
   cégszer_ aláírás  
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2. számú melléklet – AjánlatértékelQ lap 

AJÁNLATÉRTÉKELP LAP 

      
AjánlatkérQ neve: Balatonfüredi Tankerületi Központ 
AjánlatkérQ címe: 8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12. 
Kapcsolattartó:   
Kapcsolattartó elérhetQsége:   

Ajánlatkérés tárgya:   

      
  1.  2. 3. 
AjánlattevQ cég neve:      
AjánlattevQ cég címe:      
AjánlattevQ adószáma:    
AjánlattevQ cég képviselQje:    
Ajánlott termék/szolgáltatás 
megnevezése    
Ajánlati ár (nettó Ft)    
Ajánlatkérésben rögzített 
(minQségi) kritériumoknak 
megfelel? 

Igen/nem Igen/nem Igen/nem 

Szállítási feltételek       
Fizetési mód       
Fizetési határidQ       
Ajánlati kötöttség idQtartama       
      
Ajánlat értékelési kritérium  
Javasolt nyertes ajánlattevQ  
Indoklás  
     
Értékelést végzQ neve  
Értékelést végzQ e-mail címe  
Értékelést végzQ telefonszáma  
Értékelés dátuma  
Értékelést végzQ aláírása   

 

……………………………… ……………………………. 
pénzügyi ellenjegyzQ tankerületi igazgató 
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3/A. számú melléklet - Megrendelés minta (központosított közbeszerzés) 

Megrendelés minta (központosított közbeszerzés) 
ikt. szám:  

Köt.váll./Megrendelés szám:  

MegrendelQlap 

Megrendelés azonosítója:   
Szállító:     
Megrendelés indításának dátuma:  
SzerzQdés azonosító/szám:   
Intézmény neve:    

Termékek: 

Cikkszám Név Mennyiség 
Mennyiség 

egysége: Nettó egységár 
Nettó Ár 

összesen (Ft) Áfa 
Bruttó Ár 

összesen (Ft) 

        

 Összesen:    

 
Számlázási cím: 
Teljesítéskor értesítendQ: 
Név:     
Telefonszám:   
Email cím:    
 
Kelt: Balatonfüred, ……………….. 

Szakmai jóváhagyás: 
………………………… 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Dátum:………… 

 

……………………………………………… 

pénzügyi ellenjegyzQ 

…………………………………………………… 

kötelezettségvállaló 
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3/B. számú melléklet - Megrendelés minta (átláthatósági nyilatkozattal) 

Megrendelés minta (átláthatósági nyilatkozattal) 

Megrendelés 

Címzett személy/cég neve: Tárgy: Megrendelés 
Köt.váll./Megrendelés szám  

Címzett személy/cég adószáma ÜgyintézQ: …….. 
Címzett személy/cég címe: Tel: ……. 
Címzett cég képviselQje (cég esetén) E-mail: 

 
Tisztelt Címzett! 
 

A Balatonfüredi Tankerületi Központ (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.) a … napon kelt árajánlatuk 
alapján megrendeli ÖnöktQl a ……. részére, a jelen megrendelés szerinti idQpontra az alábbiakat. 

Cikkszám 
Cikk/szolgáltatás  

megnevezése 
Mennyiség 

Nettó  
egységár (Ft) 

Nettó  
összesen ár (Ft)  Áfa (Ft) Bruttó összesen  

ár (Ft) 
               

               

  Összesen:           
  
Megrendelés bruttó értéke összesen: …….,- Ft 

Szállítási/teljesítési határidQ: 
A számlázási cím: 
Balatonfüredi Tankerületi Központ 
8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12. 

Fizetési mód: teljesítésigazolás alapján átutalással. 

Fizetési határidQ: a számla átvételét követQ 30 napon belül. 

Kérjük, hogy az esetlegesen felmerülQ problémáikat megbízott kollégánkkal egyeztetni szíveskedjenek: 
(Név), tel: … 

Kérjük, hogy a megrendelés-visszaigazolást részünkre visszaküldeni szíveskedjenek. 

Kelt: Balatonfüred, 20……………………… 

Szakmai jóváhagyás: 
………………………… 

 

 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Dátum:………… 

 

……………………………………………… 

pénzügyi ellenjegyzQ 

…………………………………………………… 

kötelezettségvállaló 
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Kérjük Tisztelt Partnerünket, hogy az alábbi panelt töltse ki, cégszer_en írja alá és elektronikus úton küldje 
vissza a fenti e-mailre 3 napon belül! 

A cégszer_ aláírással egyidej_leg kijelenti, hogy a képviselt cég a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény rendelkezései alapján átlátható szervezetnek minQsül, valamint vállalja, hogy az elQírt beszámolási, 
nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, a céggel közvetlen vagy közvetett módon 
jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek 
részt. 

Megrendelés átvételének dátuma:  

A teljesítés várható dátuma:  

Kapcsolattartó neve, elérhetQsége:  

Vállaljuk az árajánlatunk és jelen megrendelés alapján a fenti dátumig a hibátlan teljesítést. 

Kelt:  
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3/C. számú melléklet - Megrendelés minta (átláthatósági nyilatkozat nélkül) 

Megrendelés minta (átláthatósági nyilatkozat nélkül) 

Megrendelés 

Címzett személy/cég neve: Tárgy: Megrendelés 
Köt.váll./Megrendelés szám  

Címzett személy/cég adószáma ÜgyintézQ: …….. 
Címzett személy/cég címe: Tel: ……. 
Címzett cég képviselQje (cég esetén) E-mail: 

 

Tisztelt Címzett! 
A Balatonfüredi Tankerületi Központ (8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.) a … napon kelt árajánlatuk 
alapján megrendeli ÖnöktQl a ……. részére, a jelen megrendelés szerinti idQpontra az alábbiakat. 

Cikk/szolgáltatás megnevezése: 

Egységár: 

Megrendelés értéke összesen: …….,- Ft + ÁFA 

Szállítási/teljesítési határidQ: 
A számlázási cím: 
Balatonfüredi Tankerületi Központ 
8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12. 

Fizetési mód: teljesítésigazolás alapján átutalással. 

Fizetési határidQ: a számla átvételét követQ 30 napon belül. 
Kérjük, hogy az esetlegesen felmerülQ problémáikat megbízott kollégánkkal egyeztetni szíveskedjenek: 
(Név), tel: … 

Kérjük, hogy a megrendelés-visszaigazolást részünkre visszaküldeni szíveskedjenek. 

Kelt: Balatonfüred, 20……………………… 

 
Szakmai jóváhagyás: 
………………………… 

 

 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Dátum:………… 

 

……………………………………………… 

pénzügyi ellenjegyzQ 

…………………………………………………… 

kötelezettségvállaló 
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4. számú melléklet – Igénybejelentés - BVOP 

Igénybejelentés 

a büntetés-végrehajtási szervezet részérQl a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában 
fennálló egyes ellátási kötelezettségekrQl, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének 

rendjérQl szóló 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet),  
valamint 

a büntetés-végrehajtási szervezet részérQl a büntetés-végrehajtásért felelQs miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségekrQl, a fogvatartottak kötelezQ 

foglalkoztatása keretében elQállított termékekrQl és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételérQl és az ellentételezés 
rendjérQl szóló 9/2011. (III.23.) BM rendelet alkalmazásához   

 
I. A rendeletek szerinti Kedvezményezett adatai: 

Név:  
Cím:  
Értesítési kapcsolattartó:  
M_szaki kapcsolattartó: 
Telefon (városi és/vagy mobil): 
NTG/BM szám: 
E-mail: 

 

 

 

 

 

 
II. Az igénybejelentés tartalma: 

Az igényelt termék/szolgáltatás 
megnevezése: mennyisége: 
  
  
  
m_szaki tartalma*:  
(egyéb) paraméterei*:  
minQsége*:  
ruházati termék esetén méret szerinti megoszlás vagy 
méretszortiment*: 

 

a teljesítés helye:  
a teljesítés kezdQ határideje:  
részteljesítés esetén az ütemezése /  
éves igény esetén a lehívás éves ütemezése*: 

 

a teljesítés véghatárideje:  
* mellékletként is csatolható 
 
A Korm. rendelet 1.§ (2b) bekezdés értelmében nyilatkozom, hogy az igénybejelentés benyújtása során a 
közbeszerzésekrQl szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) elQírásait figyelembe véve jártam el. A Kbt. 
16. § (1)-(3) és a 19. § (1)-(3) bekezdései alapján nyilatkozom, hogy az igénybejelentésben meghatározott 
termék/szolgáltatás ellenértéke eléri/ nem éri el**a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott minimális 
értéket, azonban meghaladja/ nem haladja meg** a mindenkori költségvetési törvényben a Kbt. 15. § (1) bekezdése 
alapján rögzített, a termék/szolgáltatás tekintetében fennálló uniós közbeszerzési értékhatárt. 

 
Kelt: …………………… 20…. év ………………….. hónap ……… nap 
 
 

…………………………………… 
a Kedvezményezett képviseletében (cégszer_ aláírás) 

**megfelelQ rész aláhúzandó 
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5. számú melléklet - Beszerzések nyilvántartása 

 

BESZERZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 

 

Sorszám 
Kötváll 
dátum 

Kötváll. Szám 
Pénzügyi 
központ Iktatószám ÜgyintézQ 

Intézmény 
VE kódja 

Beszerzés tárgya Menny. M.e. Beszerzés típusa Státusz 

1            

2            
 

Ajánlatkérés 1. ajánlatadó 2. ajánlatadó 3. ajánlatadó 

Ajánlatkérés/ 
igénybejelenté

s dátuma 

Ajánlatadás 
határideje Pa

rt
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r 
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ve
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Saját hatáskör_ beszerzés SzerzQdés/megrendelés 

Engedélykérés 
dátuma 

Jóváhagyás 
dátuma 

Jóváhagyás indoka Partner neve 
SzerzQdés/ 

megrendelés dátuma 

Aláírás/ 
visszaigazolás 

dátuma 
Szállítási határidQ 

       

       
 

Teljesítés 

Megjegyzés Szállítólevél 
száma 

kiszállítás 
dátuma 

kiszállított 
mennyiség 

Intézmény 
teljesítés 
igazolója 

kapcsolódó 
számla 
száma 

kapcsolódó 
számla 
kelte 

kapcsolódó 
számla 

teljesítés 
ideje 

kapcsolódó 
számla 
fizetési 

határideje 

kapcsolódó 
számla 

átadásának 
dátuma 

pénzügyre 

Tankerületi 
Központ teljesítés 

igazolója 
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6. számú melléklet - Átláthatósági nyilatkozatok 
 
 

Átláthatósági nyilatkozatok 

 
 

6/A. számú melléklet: 
átláthatósági nyilatkozat a jogszabály alapján átlátható szervezetek („közszféra”) részére 
 
6/B. számú melléklet: 
átláthatósági nyilatkozat gazdálkodó szervezetek részére 
 
6/C. számú melléklet: 
átláthatósági nyilatkozat civil szervezetek részére 

  



 

A Balatonfüredi Tankerületi Központ 3/2021. (VII. 14.) 
számú Beszerzési szabályzata 

 

33 

6/A. számú melléklet – Átláthatósági nyilatkozat átlátható szervezet részére 
 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. a) pontjában meghatározott 

 
ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET RÉSZÉRE 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében elQírt kötelezettség 
teljesítéséhez. 

 
Alulírott 
 Név: 
 születéskori név: 
 anyja neve: 
 születési helye, ideje: 

mint az 

átlátható szervezet neve: 
székhelye: 
adószáma: 
cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma: 

törvényes képviselQje – polgári és büntetQjogi felelQsségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 
1. a.) pontja alapján jogállása az alábbi1: 

- állam 
- költségvetési szerv 
- köztestület 
- helyi önkormányzat 
- nemzetiségi önkormányzat 
- társulás 
- egyházi jogi személy 
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön 
vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik 

- nemzetközi szervezet 
- külföldi állam 
- külföldi helyhatóság 
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv 
- Európai Gazdasági TérségrQl szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára 

bevezetett nyilvánosan m_ködQ részvénytársaság 
 
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy  

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzQdést a Balatonfüredi Tankerületi Központ 
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában 
részt vevQ bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló 
harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzQdés megkötését 
követQen beállott körülmény folytán már nem minQsül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) 
bek.]; 

- központi költségvetési kiadási elQirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel 
nem rendelkezQ szervezettel nem köthetQ érvényesen visszterhes szerzQdés, illetve létrejött 
ilyen szerzQdés alapján nem teljesíthetQ kifizetés, amely szervezet nem minQsül átlátható 

                                                      
1 A megfelelQ válasz aláhúzandó. 
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szervezetnek. A Balatonfüredi Tankerületi Központ ezen feltétel ellenQrzése céljából, a 
szerzQdésbQl eredQ követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezQ szervezet átláthatóságával összefüggQ, az Áht. 
54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § 
kedvezményezettrQl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezQ 
szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.]; 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerzQdést a 
Balatonfüredi Tankerületi Központ felmondja vagy – ha a szerzQdés teljesítésére még nem 
került sor – a szerzQdéstQl eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.] 

- a Balatonfüredi Tankerületi Központ az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a 
szerzQdésbQl eredQ követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az 
általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggQ, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott 
adatokat kezelni. 

 
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, 
akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétQl számított 8 
napon belül megküldöm a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére, vagy amennyiben az általam 
képviselt szervezet már nem minQsül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 
 
 
 
 
Kelt:…………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

……………….................................. 
cégszer_ aláírás 
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6/B. számú melléklet - Átláthatósági nyilatkozat gazdálkodó szervezet részére 
 

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

meghatározott 
 

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY 

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZP GAZDÁLKODÓ SZERVEZET2 RÉSZÉRE 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében elQírt kötelezettség 
teljesítéséhez. 

 
 

Alulírott 
 Név: 
 születéskori név: 
 anyja neve: 
 születési helye, ideje: 

mint a 

 szervezet neve: 
 székhelye: 
 adószáma: 
 cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma: 
 

törvényes képviselQje – polgári és büntetQjogi felelQsségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 
1. b.) pontja alapján átlátható szervezetnek minQsül, az alábbiak szerint: 

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkezQ gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következQ együttes feltételeknek: 

 a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelQzésérQl és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges 
tulajdonosa megismerhetQ, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljeskör_en; 

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági TérségrQl szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttm_ködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban: 
………………………………….. rendelkezik adóilletQséggel, amellyel Magyarországnak a kettQs 
adóztatás elkerülésérQl szóló egyezménye van, 

                                                      

2 Gazdálkodó szervezet:  

A gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai 
területi együttm_ködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a 
vízgazdálkodási társulat, az erdQbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az 
egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzQi iroda, az ügyvédi iroda, a 
szabadalmi ügyvivQi iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, 
továbbá az egyéni vállalkozó. 

Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány 
gazdálkodó tevékenységével összefüggQ polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni [Pp. 396. §]. 
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 c) nem minQsül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 
szerint meghatározott ellenQrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetQség_ szervezet esetén 
vállalom, hogy a Tao. 4. § 11. h.) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem; 

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezQ gazdálkodó 
szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 
2. pontjában mutatok be teljeskör_en. 
 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy 

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzQdést a Balatonfüredi Tankerületi 
Központ kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon 
hasznosításában részt vevQ bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon 
jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó 
szerzQdés megkötését követQen beállott körülmény folytán már nem minQsül átlátható 
szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.]; 

- központi költségvetési kiadási elQirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel 
nem rendelkezQ szervezettel nem köthetQ érvényesen visszterhes szerzQdés, illetve létrejött 
ilyen szerzQdés alapján nem teljesíthetQ kifizetés, amely szervezet nem minQsül átlátható 
szervezetnek. A Balatonfüredi Tankerületi Központ ezen feltétel ellenQrzése céljából, a 
szerzQdésbQl eredQ követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a 
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezQ szervezet átláthatóságával összefüggQ, az 
Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § 
kedvezményezettrQl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezQ 
szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.]; 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerzQdést a 
Balatonfüredi Tankerületi Központ felmondja vagy – ha a szerzQdés teljesítésére még nem 
került sor – a szerzQdéstQl eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.] 

- a Balatonfüredi Tankerületi Központ az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a 
szerzQdésbQl eredQ követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az 
általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggQ, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott 
adatokat kezelni. 

 
 
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, 
akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétQl számított 8 
napon belül megküldöm a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére, vagy amennyiben az általam 
képviselt szervezet már nem minQsül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 
 
 
Kelt:…………………………………………………… 
 
 

……………….................................. 
         cégszer_ aláírás 
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1. pont: Nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól3 

 

Ssz. Név Születési 
név 

Születési 
hely 

Születési 
ideje 

Anyja 
neve 

Tulajdoni 
hányad 

Befolyás, 
szavazati 

jog 
mértéke 

% % 

1.               

2.               

3.               
 

 
 
 

Kelt:…………………………………………………… 
 
 
 
 

……………….................................. 
       cégszer_ aláírás

                                                      

3 Tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezQ szervezetben 
közvetlenül vagy – a Polgári TörvénykönyvrQl 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 rendelkezQ szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenérték_ nemzetközi 
elQírásokkal összhangban lévQ közzétételi követelmények vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezQ szervezetben – a 
Ptk. 8:2.§ (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, 

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendQ 
kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve m_ködtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták 
meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelQ szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

e) az a)–b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkezQ szervezet vezetQ tisztségviselQje [2007. évi CXXXVI. tv. (Pmt.) 3. § r) pont] 
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2. pont: Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevQ szervezetben több mint 2ő%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezQ szervezetekrQl, és azok 
tényleges tulajdonosairól 

 

Ssz. 

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak 

neve 

tulajdoni 
hányadának 

mértéke 
% 

befolyásának, 
szavazati 

jogának mértéke 
% 

adóilletQsége neve születési 
neve 

születési 
helye 

születési 
ideje 

anyja 
neve 

tulajdoni 
hányad 

% 

befolyás, 
szavazati 

jog 
mértéke 

% 

1. 

        

              

              

              

3. 

        

              

              

              

2. 

        

              

              

              
 

Kelt:…………………………………………………… 
 
 
 

……………….................................. 
               cégszer_ aláírás 
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6/C. számú melléklet - Átláthatósági nyilatkozat civil szervezet részére 
 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. c) pontjában meghatározott 

CIVIL SZERVEZET 4 VAGY VÍZITÁRSULAT5 RÉSZÉRE 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében elQírt kötelezettség 
teljesítéséhez 

 
Alulírott 
 Név: 
 születéskori név: 
 anyja neve: 
 születési helye, ideje: 

mint a 

 szervezet neve: 
 székhelye: 
 adószáma: 
 törvényszéki nyilvántartásba vételi száma: 

törvényes képviselQje – polgári és büntetQjogi felelQsségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 
1. c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minQsül, és megfelel a következQ együttes feltételeknek: 

a) az általam képviselt szervezet vezetQ tisztségviselQi megismerhetQk, amelyrQl részletesen a jelen 
nyilatkozat 1. pontjában nyilatkozom; 

b) az általam képviselt szervezet, valamint ezek vezetQ tisztségviselQi nem átlátható szervezetben 
nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, melyrQl jelen nyilatkozat 2. pontjában 
nyilatkozom; az általa képviselt szervezet székhelye: 

- az Európai Unió tagállamában, 
- az Európai Gazdasági TérségrQl szóló megállapodásban részes államban, 
- a Gazdasági Együttm_ködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, 
- …………………. országban van, amellyel Magyarországnak a kettQs adóztatás elkerülésérQl 

szóló egyezménye van. 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy  

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzQdést a Balatonfüredi Tankerületi Központ 
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt 
vevQ bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél 
– szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzQdés megkötését követQen beállott 
körülmény folytán már nem minQsül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];  

- központi költségvetési kiadási elQirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel 
nem rendelkezQ szervezettel nem köthetQ érvényesen visszterhes szerzQdés, illetve létrejött ilyen 
szerzQdés alapján nem teljesíthetQ kifizetés, amely szervezet nem minQsül átlátható szervezetnek. 
A Balatonfüredi Tankerületi Központ ezen feltétel ellenQrzése céljából, a szerzQdésbQl eredQ 
követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi 

                                                      

4 Civil szervezet: a 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 6. pontja szerinti szervezet. A megfelelQ válasz aláhúzandó. 
5 Vízitársulat: a 2009. évi CXLIV. tv. szerinti szervezet. A megfelelQ válasz aláhúzandó. 
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személyiséggel nem rendelkezQ szervezet átláthatóságával összefüggQ, az Áht. 54/A. §-ban 
meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 4/A. § kedvezményezettrQl rendelkezik, 
azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezQ szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) 
bek.];  

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerzQdést a 
Balatonfüredi Tankerületi Központ felmondja vagy – ha a szerzQdés teljesítésére még nem került 
sor – a szerzQdéstQl eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]  

- a Balatonfüredi Tankerületi Központ az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a 
szerzQdésbQl eredQ követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam 
képviselt szervezet átláthatóságával összefüggQ, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat 
kezelni.  

 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, 
akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétQl számított 8 
napon belül megküldöm a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére, vagy amennyiben az általam 
képviselt szervezet már nem minQsül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.  
 
 

 

Kelt:…………………………………………………… 
 
 
 
 
 

……………….................................. 
         cégszer_ aláírás 
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1. pont: Nyilatkozat a szervezet vezetQ tisztségviselQirQl6 

 

Ssz. Név Születési 
név 

Születési 
hely 

Születési 
ideje 

Anyja 
neve 

Tulajdoni 
hányad 

Befolyás, 
szavazati 

jog 
mértéke 

% % 

1.               

2.               

3.               

 
 
 
 

Kelt:…………………………………………………… 
 
 
 
 
 

……………….................................. 
        cégszer_ aláírás 

 

                                                      
6 VezetQ tisztségviselQ egyesületnél: az ügyvezetQ vagy az elnökség tagjai [Ptk. 3:77. §]; alapítványnál: a kuratórium tagjai 
[Ptk. 3:397. § (1) bek.]; civil társaságnál: a létesítQ okiratban az ügyek vitelére feljogosított személy vagy testület tagjai [Ptk. 
3:21. §]; vízitársulatnál: intézQbizottság elnöke és tagjai, felügyelQbizottság elnöke [2011. évi CXLIV. tv. 31. § (1) bek.; 33. § 
(1) bek.] 
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2. pont: Nyilatkozat a szervezetnek és a szervezet vezetQ tisztségviselQinek 2ő%-ot meghaladó tulajdoni részesedésérQl 

Ssz. 

A nyilatkozatot tevQ szervezet vezetQ 
tisztségviselQjének 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel érintett szervezet 

neve születési 
neve 

születési 
helye 

anyja 
neve neve székhelye adószáma 

cj.száma / 
nyilvántartásba 

vételi száma 
adóilletQsége 

felett gyakorolt 

tulajdoni 
hányad 

% 

befolyás, 
szavazati 

jog 
mértéke 

% 

1.         

              

              

              

2.         

              

              

              

3.         

              

              

              
 

 
Kelt:…………………………………………………… 
 
 

……………….................................. 
               cégszer_ aláírás 

 


