
Pályázati Felhívás 

„80 mm szélességű hőpapír alapú jegyalap-tekercsek beszerzése” 

tárgyú nyílt pályázathoz 

 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Kapcsolattartási cím: 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.54-60. II. emelet 268. 

Címzett: Támis Norbert 

Telefon: +36 (1) 511-1922 

E-mail: tamis.norbert@mav-start.hu 

  

2. A pályázat tárgya, illetőleg mennyisége 

80/80/12 méretű, nyomott hőnyomtató tekercsek beszerzése 

Mennyiség: 2000 db tekercs 

1. a.) A hőpapír alapú jegyalapanyaggal kapcsolatos ajánlatkérői elvárások 

Fizikai tulajdonságok 

- négyzetmétertömeg: 80-100 g / m2 

- 

- simaság (bekk): >600 sec 

- fehérség (R457): >90% 

- szakíthatósági terhelés hosszában: >120 N / 15 mm 

- szakíthatósági terhelés keresztben: >70 N /15 mm 

- opacitás: >93% 

- hőállóság 60ºC / 24h: kép és kontraszt tartósság > 90% 

- nedvességállóság 40ºC / 90% r.h. / 24h kép és kontraszt tartósság > 80% 

 

mailto:tamis.norbert@mav-start.hu


További elvárások 

 

A papír feleljen meg az olvashatóságra vonatkozóan a 3 / 2013. (II.15.) NGM 

rendelet 3. mellékletében meghatározott feltételeknek (jelenleg 8 év). 

A hátoldal tartalmi elemei (4 színnyomással): a MÁV-START Zrt. logo, MÁV-

START neve, címe, adószáma, MÁVDIREKT telefonszáma, utastájékoztató-

szöveg, MÁV-START honlap elérhetősége, a 3 / 2013. (II.15.) NGM rendelet 

3. mellékletében meghatározott tájékoztatás, gyártási dátum. A grafikai 

elemeket a 2. sz. melléklet tartalmazza. A változtatható elemek pontos 

szövegét Ajánlatkérő a szerződéskötéskor adja meg. 

Papírtekercs szélessége 80 mm 

Papírtekercs átmérő 80 mm. 

Cséve átmérője 12 mm 

A tekercs utolsó 1 méterén piros színezetű csíkot kell alkalmazni a tekercs 

végének jelölésére. 

  

2. c.) Logisztikai információk 

Teljesítési helye 

MÁV-START Zrt. Menetjegyelosztó Szervezet, a megrendelő mindenkori 

igénye szerint: 

1087 Budapest, Verseny utca 1. és/vagy 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132. 

  

A hőpapír tekercs csomagolási előírásai 

A tekercseket kartonpapír-dobozban kell elhelyezni. A tekercs végének 

leragasztáshoz használt záró lap eltávolításakor a szelvény thermofelülete 

nem sérülhet meg. 

A csomagolást az alábbiak szerint szükséges biztosítani: 

A papírdoboz 25 db tekercset, illetve az Ajánlatkérő igényének megfelelő 

mennyiséget tartalmazzon (kevesebbet, vagy többet). (Az előzőekben 

leírtaktól eltérő csomagolási követelmények meghatározása a szerződés 

teljesítése során az ajánlatkérő előzetes írásos bejelentése alapján 

lehetséges.) 

A hőpapír -tekercs szállítása 



A teljesítési helyre történő szállítás az ajánlattevő feladata. A szállítás 

költségeit az egységárnak kell tartalmaznia. 

A szállítás raklapos egységcsomagban kell, hogy történjék. 

3. A pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, 

teljesítménykövetelmények 

A szerződést és a részletes szakmai követelményeket a Dokumentáció 

tartalmazza, melyet az Ajánlattevők – titoktartási nyilatkozat aláírását követően 

– személyesen vehetnek át – telefonos egyeztetést követően - az 1. pontban 

megjelölt kapcsolattartási címen. Ajánlatkérő írásban (e-mailen) beérkező 

kérésre elektronikus úton megküldi a dokumentációt. 

4. A szerződés meghatározása 

Szállításiszerződés 

5. A teljesítés határideje 

A szerződés aláírásától számított 120 naptári nap. 

6. A teljesítés helye 

MÁV-START Zrt. Menetjegyelosztó Szervezet 

1087 Budapest, Verseny u. 1. és / vagy 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132. 

A teljesítés helye megrendelő mindenkori igényei szerint változhat. 

7. Az ajánlatok bírálati szempontja 

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (jegytekercs egységára – nettó 

Ft/tekercs) 

Ajánlattevőknek úgy kell meghatározniuk az ellenszolgáltatás összegét, hogy 

az tartalmazzon minden járulékos költséget. Az ajánlati árat nettó HUF 

(forintban) kell megadni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő 

minden olyan költségét melyek a feladat elvégzéséhez szükségesek. 

Fenti árelemeken túl egyéb árelem, költség nem adható meg és 

elszámolására nincs mód. 

Abban az esetben amennyiben az Ajánlattevő vállalási árát 

alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem 

háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség 

alól. 

8. Kizáró okok 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy 

felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) 



személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes 

joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági 

ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi 

személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi 

CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság 

jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az Ajánlattevő 

tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d) 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; 

e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem 

régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított 

jogszabálysértést követett el; 

g) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 

1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó 

szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és 

végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti 

határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható 

határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el 

versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen 

jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem 

régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. 

  

Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki: 

  

h) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, vagy 

i) a 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 bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni 

szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés 

alapján kapott jövedelem, 

j) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás 

és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem 

megismerhető. 

k) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy 

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

rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság, amelynek tekintetében a h) i) és j) pontokban 

meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni 

résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként 

adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) 

pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

  

Igazolás módja: 

Az a)-b) és e) pontok tekintetében az igazolás módja: 

az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: 

cégkivonat egyszerű másolati példányának benyújtása. (a http://www.e-

cegjegyzek.huhonlapról letölthető változat is elfogadható.) 

Az c)-d), illetve f)-g) illetve h)-k) pontok tekintetében az igazolás módja: 

az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata. 

9. Az alkalmasságot kizáró tényezők 

  

Alkalmasságot kizáró tényezők: 

A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságot az alábbi tényezők 

zárják ki: 

 ha az ajánlattevő előző két lezárt üzleti évében (2011-2012) összesen a teljes éves 

árbevétele nem érte el a nettó 10 millió Ft-ot. 

 ha az ajánlattevő nem rendelkezik: a 2010., 2011. és 2012. években összesen 

legalább 10mFt értékű nyomott thermotekercs előállítására vonatkozó referenciával 

/referenciákkal (a mennyiség több referenciával együttesen is teljesíthető). 

Az igazolás módja: 

 Az előző két lezárt üzleti év (2011-2012.) teljes éves árbevételéről szóló cégszerűen 

aláírt nyilatkozat 

http://www.e-cegjegyzek.hu/
http://www.e-cegjegyzek.hu/


 cégszerűen aláírt referencialista hőpapír alapú szelvény előállításáról a 2010., 2011. 

és 2012. évekre vonatkozóan. A referencialistának minimálisan a következőket kell 

tartalmaznia: 

 a beszerzés tárgya, 

 a szerződést kötő másik fél megnevezése, 

 a teljesítés ideje (év), 

 az adott évben (több éves teljesítés esetén minden évre vonatkozóan) a szerződés keretében előállított 

nyomott thermotekercsek értéke (Ft) 

10. Az ajánlattételi határidő 

2013. AUGUSZTUS 12. 10.00 óra 

  

11. Az ajánlat benyújtásának címe 

Megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel, azaz: 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 268. szoba 

12. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei) 

Magyar (HU) 

13. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje 

Az ajánlatok felbontásának helye: 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. II. emelet 268. szoba 

Az ajánlatok felbontásának ideje: 2013. AUGUSZTUS 12. 10.00 óra 

  

14. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott 

ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el 

Az eljárás során Ajánlatkérő az alapajánlatok benyújtását követően 

tárgyalásokat kíván lefolytatni ajánlattevőkkel a szerződéses feltételek és a 

műszaki – szakmai tartalom egyeztetésének érdekében. A tárgyalásokat 

ajánlatkérő az ajánlattevők együttes jelenlétében kívánja lefolytatni, de 

fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén külön-külön is tárgyalást 

folytasson le ajánlattevőkkel, egyenlő feltételeket biztosítva. A dokumentáció 

részét képező szerződéstervezetet oly módon kell csatolni az alapajánlathoz, 

hogy a módosítási javaslatokat korrektúrával kell benne jelölni. A 

szerződéstervezet cd-n vagy dvd-n word formátumban is csatolandó. 



A szerződéses feltételek és szakmai tárgyalások lefolytatását követően 

ajánlattevők azonos feltételek mellett lehetőséget kapnak módosított ajánlat 

benyújtására (amelyben fenntarthatják az alapajánlatban foglalt ajánlatukat, 

vagy módosíthatják azt) a végleges szerződéses feltételek és szakmai 

tartalom alapján. A módosított ajánlatok benyújtásával a szerződéses 

feltételek és szakmai tartalom tekintetében az ajánlati kötöttség beáll. A 

módosított ajánlatok benyújtását követően (várhatóan a módosított ajánlatok 

benyújtásának napján) ajánlatkérő kétfordulós ártárgyalást tart, amelynek 

pontos időpontjáról és helyszínéről a tárgyalások lezárását követően 

haladéktalanul tájékoztatja ajánlattevőket. 

Az ártárgyalás szabályai a következők: 

Az ártárgyalás célja új árajánlat benyújtása. 

Az ártárgyalásra két fordulóban kerül sor. 

Az ártárgyalás az ajánlattevők együttes jelenlétében történik. Az ajánlattevők 

az egyes tárgyalási fordulók lezárásaként árajánlatukat zárt borítékban 

nyújtják be az Ajánlatkérő részére (cégszerűen aláírt felolvasólapon – jelezve, 

hogy mely ártárgyalási fordulóra vonatkozik). Ajánlatkérő a benyújtott 

árajánlatokat mindkét fordulót követően az ajánlattevők együttes jelenlétében 

ismerteti. 

Az ártárgyalás első fordulójában az ajánlatkérő számára kedvezőbb (vagyis 

alacsonyabb) nettó ellenszolgáltatást kell megajánlani részszempontonként, 

mint amely árajánlat a szerződéses és műszaki tárgyalásokat követően 

benyújtott módosított ajánlatban szerepelt. 

Az ártárgyalás második fordulójában az ajánlatkérő számára kedvezőbb 

(vagyis alacsonyabb) nettó ellenszolgáltatást kell megajánlani 

részszempontonként, mint az ártárgyalás első fordulójában. 

Abban az esetben, ha a második ártárgyalási forduló lezárását követően a 

sorrend megállapítható, az ártárgyalások befejeződnek, és ezzel az ajánlati 

kötöttség az ajánlati ár vonatkozásában is beáll. 

Amennyiben a második ártárgyalási forduló lezárását követően azonos 

ellenszolgáltatás benyújtására kerül sor két vagy több ajánlattevő esetében, 

úgy ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart és a sorsolás alapján 

kiválasztott ajánlattevőt nyilvánítja az eljárás nyertesének. 

Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a tárgyalás 

következő fordulójának megkezdéséig (utolsó forduló esetén a tárgyalás 

befejezését követő két munkanapon belül) minden, az adott tárgyalási 

fordulóban részt vevő ajánlattevőnek alá kell írnia. Ajánlatkérő az 



ajánlattevőknek a jegyzőkönyvből egy példányt aláírást követően átad, vagy 

két munkanapon belül azt részükre megküldi. 

A tárgyaláson csak a képviseleti jogosultságát igazoló személy vehet részt az 

ajánlattevő részéről. 

Az ártárgyaláson a részvétel kötelező, amennyiben nem kerül ajánlat 

benyújtásra az ártárgyalás bármelyik fordulójában, úgy az az ajánlat 

érvénytelenségét vonhatja maga után. 

(Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ártárgyaláson való 

részvétel nem jelenti automatikusan a benyújtott ajánlat/alapajánlat 

érvényességét). 

A szerződéses feltételek és szakmai tartalom érdekében megtartandó 

tárgyalásokra tervezetten 2013. AUGUSZTUS 14 én 09.00 órától kerül sor 

ajánlatkérő székhelyén. 

  

15. Az eredményhirdetés 

Ajánlatkérő a pályázat eredményéről írásban (telefax és e-mail útján) 

tájékoztatja az ajánlattevőket várhatóan 2013. AUGUSZTUS 23-ig 

16. A szerződéskötés tervezett időpontja 

Tervezetten 2013. augusztus 

17. Egyéb információk 

  

- Ajánlatkérő jelen eljárásban készít Dokumentációt, melyet titoktartási 

nyilatkozat aláírását követően díjmentesen az ajánlattevők rendelkezésére 

bocsát. A dokumentáció átvételéhez szükséges titoktartási nyilatkozat a 

pályázati felhívás mellékleteként elérhető. A Dokumentáció ajánlatkérőtől 

történő átvétele a pályázat leadásának feltétele. A Dokumentációt az 

ajánlattételi felhívás 1. pontjában megjelölt kapcsolattartási címen lehet 

átvenni munkanapokon 10.00 és 14.00 óra között, illetve az ajánlattételi 

határidő lejártának napján 09.00 és 10.00 óra között. Ajánlatkérő a 

dokumentációt írásban (e-mailen) érkező igény alapján válasz e-mailben 

megküldi. 

- Ajánlatkérő az eljárásban teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

- Jelen eljárásban sem részajánlat, sem alternatív ajánlat tételre nincs mód. 

- Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlatok bontásánál az ajánlatkérő, az 

ajánlattevők, továbbá az általuk meghívott személyek vehetnek részt. 



Ajánlatkérő a bontásra az ajánlattevőknek külön meghívót nem küld. Az 

ajánlatok bontására a beadás sorrendjében kerül sor. 

- Ajánlattevő ajánlatának is minden tartalommal bíró oldalát kitörölhetetlen 

tintával vagy géppel elkészítve, összetűzve, a cégjegyzésre jogosult vagy az 

általa az ajánlat aláírására meghatalmazott személy kézjegyével ellátva, zárt 

borítékban, magyar nyelven, 3 db papír példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell 

benyújtani. Az ajánlat nyomtatott példányán szerepelnie kell az „eredeti” vagy 

a „másolati” megjelölésnek, továbbá az ajánlattevő nevének, székhelyének. 

Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A borítékon, 

csomagoláson a „80 mm szélességű hőpapír alapú jegyalap-tekercsek 

beszerzése” megjelölést is kell feltüntetni. 

- Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt felolvasólapnak kell szerepelnie, 

amelyben közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, 

telefon- és faxszámát, az ellenszolgáltatás összegét. A felolvasólap mintáját a 

dokumentáció tartalmazza. 

- Ajánlattevőnek (konzorcium esetén konzorciumi tagnak) és az igénybe venni 

kívánt alvállalkozó(k)nak az alábbi dokumentumok egyszerű másolatát is kell 

az ajánlathoz csatolni: 

 az ajánlattételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat 

(a http://www.e-cegjegyzek.huhonlapról letölthető változat is elfogadható.) 

 a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, és – amennyiben az 

ajánlatot nem a cégjegyzékbe bejegyzett képviseletre jogosult személy írja alá – 

cégjegyzésre jogosult személy(ek) által aláírt meghatalmazást; 

- A Dokumentáció részét képező szerződéstervezetet kitöltve, a módosítási 

javaslatokat korrektúrával jelölve, szignálva az ajánlathoz csatolni kell. A 

szerződéstervezet cd-n vagy dvd-n word formátumban is csatolandó. 

- Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a feladat teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állását a szerződés időtartama alatt 

végig garantálja. 

- Ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számítva 60 napig kötve van 

ajánlatához. 

- Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes 

költség az ajánlattevőt terheli. 

- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül az 

eljárás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa. 

- Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a székhelyén beléptető rendszer 

működik, a regisztrációval együtt járó adminisztráció esetenként 20 percet is 

igénybe vehet. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlatkérő által a pályázat 

http://www.e-cegjegyzek.hu/


során kért dokumentumok a megadott határidőre ajánlatkérő székházán belül 

meghatározott irodába késedelem nélkül megérkezzen. Ajánlatkérő a postai 

úton, vagy futárszolgálattal megküldött dokumentumok késve történő 

kézbesítéséért sem vállal felelősséget. A késve érkező dokumentumok az 

ajánlat érvénytelenségét vonhatják maguk után. 

- Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel érdekében e-mailen írásban kérdéseket 

tehetnek fel jelen nyílt pályázattal kapcsolatban 2013. AUGUSZTUS 6. napján 

10.00 óráig. A kérdéseket a jelen felhívás 1. pontjában megjelölt e-mail címre 

kell megküldeni. Ajánlatkérő a válaszokat legkésőbb 2013. AUGUSZTUS 8. 

napján 18.00 óráig e-mailen megküldi. 

- A szakmai ajánlat elvárt tartalmi elemei: 

a) A tekercsek alapanyagainak és a legyártott termékek tárolására vonatkozó 

műszaki-technológiai leírása. A termék árának egy tekercsre vonatkozóan a 

gyártási és a szállítási költségének bemutatása 

b) Nyilatkozat a termékeknek a specifikációkban megadottak 

megfelelőségéről. 

c) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a nyomda a jegyalap-tekerccsel 

kapcsolatos extra, illetve sürgős Ajánlatkérői igények kielégítésében is a tőle 

elvárható legnagyobb gondossággal jár el. 

d) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattevő a tőle elvárható 

legnagyobb gondossággal segíti a jegyalap-tekercsek pótlását vis maior (az 

Ajánlattevőt, a Menetjegyelosztót, vagy a személypénztárakat érintő pl. 

váratlan tűzeset, elázás, betörés) esetén is a megajánlott termékek teljesítése 

érdekében. 

e) A legyártásra kerülő hőpapír alapú jegyalap-tekercsre, mint termékre 

vonatkozó gyártási átfutási idő és technológiai folyamat bemutatása. (A 

gyártás milyen technológiai folyamatokból áll (sorrendben) és a teljes folyamat 

mennyi időt vesz igénybe a gyártás megkezdésétől a csomagolás 

befejezéséig a teljes mennyiségre vetítve.) 

f) a megajánlani kívánt papírról készült összefoglaló anyag, amely tartalmazza 

a thermotekercs valamennyi lényeges paraméterét (összhangban a pályázati 

felhívás 2. pont a.) pontjában rögzített követelményekkel). 

18. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja 

2013. JÚLIUS 26. 

  

 



TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

(a pályázati felhívás melléklete) 

  

Alulírott ………………………….. (név) (lakcíme: ……………………., anyja 

neve: …………………..), a …………………….(intézmény 

neve) (………………………………(intézmény címe)) 

………………………………………-ja (az aláíró beosztása) az alábbi nyilatkozatot 

teszem. 

Feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalok arra, hogy a 

MÁV-START Zrt-nél folyamatban lévő, „80 mm szélességű hőpapír alapú jegyalap-

tekercsek beszerzése” tárgyú pályázat kapcsán számomra megismerhetővé tett, 

illetőleg tudomásomra jutott bármely adatot, tényt és információt időbeli 

korlátozás nélkül megőrzök; azt harmadik személy részére nem adom ki, nem 

teszem megismerhetővé, nem hozom nyilvánosságra, és nem nyilatkozom 

róla a MÁV-START Zrt. által erre vonatkozó, előzetes írásbeli hozzájárulás 

nélkül. 

Vállalom, hogy a részemre szolgáltatott adatokat, megismerhetővé tett 

információkat a …………………….(intézmény neve) más munkavállalói, vezetői 

és egyéb személyek részére is csak az adott feladat elvégzéséhez szükséges 

legszűkebb körben, és kizárólag olyan személyek részére teszem 

hozzáférhetővé, akik a jelen nyilatkozattal mindenben megegyező tartalmú 

titoktartási nyilatkozatban bizonyíthatóan titoktartási kötelezettséget vállaltak. 

Kijelentem és tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozattal megerősített 

titoktartási kötelezettség megszegése esetén mind a MÁV-START Zrt., mind 

harmadik személyek felé teljes kártérítési kötelezettséggel helytállni tartozom. 

A jelen nyilatkozat két példánya az aláírást követően a MÁV-START Zrt. 

részére kerül átadásra. 

Budapest, 2013. ………………….. 

…………………………………….(aláírás) 

……………………(név) 

……………………(beosztás) 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. tanú:- név: ………………………………. 

- lakcím:……………………………………………… 

2. tanú: - név:………………………………. 

- lakcím:………………………………………………. 


