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TÁJÉKOZTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE,  
VALAMINT AZ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TEKINTETÉBEN 

 
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai alapján folytatja le. 
Fentiek értelmében a közbeszerzési eljárás során valamennyi eljárási cselekmény, kommunikáció, 

az ajánlatok benyújtása stb. az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR), 
kizárólag elektronikus úton történik. 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az eredményes ajánlattétel érdekében tájékozódjanak a 
hivatkozott Kormányrendelet előírásaival kapcsolatban! 

 
1. Közbeszerzési dokumentum 

Az ajánlat elkészítéséhez szükséges információkat/előírásokat, a benyújtás feltételeit, az ajánlat 
részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét, a szerződéstervezetet és a beszerzés 
tárgyának leírását (műszaki leírás) a közbeszerzési dokumentum, az EKR-ben elérhető 
nyilatkozatminták és az eljárást megindító felhívás tartalmazza. 
 
Az ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumban foglalt információkat bizalmasan 
kezelni. Harmadik fél részére információ kizárólag olyan mértékben adható, amely az ajánlat 
elkészítéséhez feltétlenül szükséges. 
A közbeszerzési dokumentum, azok egyes részei, vagy a közbeszerzési dokumentum másolati 
példányai, illetve azok részei kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban 
feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatóak fel. 
Ennek teljesítéséről az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumban megadottak szerint, 
írásban nyilatkoznia kell. 
 
A dokumentáció letöltésével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő 
összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető 
felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának 
eredményétől függetlenül. 
 
Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ott Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az azzal egyenértékű eszközök, berendezések 
stb. megajánlását is elfogadja. Amennyiben Ajánlattevő nem a dokumentumokban 
meghatározott terméket/szolgáltatást szerepelteti ajánlatában, úgy csatolni köteles az általa 
megajánlott termék/szoláltatás egyenértékűségét teljes körűen és hitelt érdemlően bizonyító 
okiratot(kat), melyek alapján Ajánlatkérő egyértelműen meggyőződik a megajánlott 
termék/szolgáltatás megfelelőségéről. Ajánlatkérő ebben a körben további okiratokat, 
dokumentumokat kérhet be az egyenértékűség megállapítása érdekében. Amennyiben a 
műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, abban az esetben 
Ajánlatkérő minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” terméket is ért. 
 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, miszerint: 

„Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség 
biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében – 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,  
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,  
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát 

nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés].” 
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2. Kiegészítő tájékoztatás 
Az ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 
56. § alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban az EKR rendszerben erre szolgáló 
„kommunikáció” funkción keresztül.  

 Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint, a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában 
ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot a 
tájékoztatás megküldésére, feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 
negyedik munkanapig megérkeznek Ajánlatkérőhöz. 
 

3. A közbeszerzési eljárás és az ajánlat nyelve 
A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve: magyar. 
Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más 
nyelven nem fogadható el. 
Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak ajánlattevő általi felelős magyar fordítása is csatolandó az EKR rendszerben.  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdésben 
foglaltakra. 
 

4. Az ajánlat tartalmi követelményei 
Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 
az EKR rendszerben benyújtania. 
 
Az eljárást megindító felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentum tartalmazza azokat az 
előírásokat, melyeket az ajánlat összeállítása és benyújtása során be kell tartani. A felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumok által nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az 
irányadóak. 
 
Az EKR rendszerben létrehozott dokumentumok körében megtalálhatóak azok az ajánlott 
nyilatkozatminták (űrlapok), amelyek segítségével az ajánlat elkészíthető. Az EKR rendszer által 
generált, Ajánlatkérő által e szerint jelzett űrlapok alkalmazása kötelező  
Felhívjuk figyelmüket, hogy az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az 
ajánlattevő (és adott esetben az alkalmasságot igazoló szervezet) cégkivonata szerint 
cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírásmintájának – összhangban a 2006. évi V. törvény 9. §-ában foglaltakkal – egyszerű 
másolati példányát, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatban szereplő iratot, valamint a 
költségvetést. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre/aláírásra 
jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az 
ajánlathoz az EKR rendszerben. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott 
aláírásmintáját is.  
Egyéni vállalkozó és magánszemély ajánlattevő esetén Ajánlatkérő elfogadja a teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt aláírásmintát, melyet szintén az EKR rendszerben kell .pdf 
formátumban csatolni 
 
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a figyelmet a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra. 

 
5. Az ajánlat formai követelményei 

 
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint: Ahol a Kbt. vagy annak 
felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 
során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben 
kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a 
nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum 
egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra 
vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat 
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csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 
dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével – nem 
követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. 

 
6. Az ajánlat benyújtása 

Az ajánlattevőnek ajánlatát az EKR rendszerben kell benyújtani. Az ajánlatnak az ajánlattételi, 
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR 
visszaigazolást küld. 
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) 
bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattételi határidő két órával megelőzi az ajánlatok 
felbontásának időpontját!  
A korábban benyújtott ajánlat módosítása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 18. §.-a szerint 
történik, tehát a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonni. 

 
7. Üzleti titok, az adatok nyilvánossága 

Üzleti titok: az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében így 
meghatározott fogalom. 
 
A Kbt. 44. § alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, 
hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon 
elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) az üzleti titok védelméről szóló 2018. 
évi LIV. törvény 1. § tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot 
tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a 
gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági 
szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben 
részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és 
milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás 
nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
 
Az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló 
funkciót kell alkalmazni. 
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített módon 
kerülnek benyújtásra az üzleti titkot képező, vagy azt tartalmazó iratok, azokat az 
ajánlatkérőnek nincs módjában üzleti titokként kezelni! 
 
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala 
miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott 
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
A részletes indokolást az EKR rendszerben, cégszerűen aláírva, .pdf formátumban kell csatolni.  
 
A Kbt. 44.§ (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak 
különösen: 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 
bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 
vonatkozó információkat és adatokat, 
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d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve 
a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján 
nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
  
A Kbt. 44.§ (3) bekezdése szerint az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének 
(székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy 
adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti 
értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (2) bekezdés 
hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
A Kbt. 44. § (4) bekezdése szerint, ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok 
üzleti titokká nyilvánítása során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az 
ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő 
tartalmú dokumentum benyújtására. 
 

8. Közös ajánlattétel (adott esetben): 
Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza minimálisan a Kbt. 35. §-ában 
előírtakat. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a teljesítést milyen arányban 
(százalékosan vagy összegszerűen) osztják meg a felek egymás között, valamint tartalmazza a 
vezető tag megjelölését, a szerződés teljesítése során a kifizetés rendjét. A megállapodásnak 
az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve 
bontó feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők 
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
tételes megjelölését. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) 
bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie 
arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás 
tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös 
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. A meghatalmazást az EKR 
rendszerben, cégszerűen aláírva, .pdf formátumban kell csatolni. 
Közös ajánlattevők valamennyi tagjának az EKR-ben regisztrált gazdasági szereplőnek kell 
lennie. 
 

9. Alkalmasság igazolása (adott esetben): 
Amennyiben valamely előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetet kíván igénybe venni, úgy az alkalmasság igazolásához 
igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, 
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése 
szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló 
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az 
adott szervezet képviseletében eljárhat. A meghatalmazást az EKR rendszerben, cégszerűen 
aláírva, .pdf formátumban kell csatolni. 
Az alkalmasságot igzolónak az EKR-ben regisztrált gazdasági szereplőnek kell lennie. 
 

 
10. Az ajánlat felbontása: 

Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidőt követő 2 óra múlva kerül sor, amelyet a 
rendszer automatikusan végez el. 

 
11. Az ajánlat vizsgálata: 
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A Kbt. 69-72. §-ban meghatározottak szerint. 
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 

 
12. Hiánypótlás, számítási hiba javítás: 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a 
Kbt. 71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre. Ajánlatkérő a Kbt. 
71. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazza. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás során új 
gazdasági szereplőt von be, köteles az arra vonatkozó Kbt. szerinti, az eljárást megindító 
felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban szereplő valamennyi releváns dokumentumot 
benyújtani. Ajánlatkérő a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre vonatkozóan újabb 
hiánypótlást nem rendel el, az ajánlatot a rendelkezésre álló információk, dokumentumok 
alapján bírálja el. Ajánlatkérő hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőnek tekinti azon 
gazdasági szereplőket is, akikre vonatkozóan az ajánlat nem tartalmazott utalást, vagyis 
személyük nem volt megállapítható. 

  
Az ajánlatban esetlegesen előforduló – értékelésre kiható – számítási hiba javítását a 424/2017. 
(XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése szerint ajánlatkérő felhívására az Ajánlattevő 
köteles elvégezni.  

 
13. Összegezés, szerződéskötés 

Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása a Kbt. 75.§-ban foglaltak szerint történhet. 
Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőt az EKR felületen keresztül tájékoztatja, 
az ajánlatról készített írásbeli összegezés megküldésével. A szerződés az eredményhirdetést 
(írásbeli összegezés megküldése, közzététele) követően, a Kbt. 131. §-ában foglaltak szerint 
kerül megkötésre. 

 
14. Az ajánlatok kezelése 

Az eljárás dokumentálása, a keletkezett iratok megőrzése a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
9.§ előírásai szerint történik.   
A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a 
közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 46. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított öt évig kell megőrzi. Ha a 
közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági 
felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig 
megőrzi. 
 
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szervek 
kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton 
hozzáférést biztosítani. 

 
15. Tájékoztatást nyújtó szervek a Kbt. 73. § (4), (5) bekezdésének megfelelően 

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak 
a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy 
kötelezően alkalmazandó́ kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a 
közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, 
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon 
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során 
ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) 
bekezdés szerinti követelményeknek. 

 
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan területileg illetékes 
kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége és munkaügyi felügyelősége nyújt tájékoztatást. 
A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében: 
Pénzügyminisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4., Tel.: +36-1-795-5010, e-mail: 
ugyfelszolgalat@pm.gov.hu)  
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Emberi Erőforrások Minisztériuma (1055 Budapest, Szalay utca 10-14., Tel.: +36 1 795 
4755, e-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu )Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának 
Munkavédelmi Felügyelősége (6000 Kecskemét, Klapka u. 34., telefon: 06-76-795-725, fax: 
06-76-795-762, e-mail: bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (6000 Kecskemét, Klapka 
u.34., telefon 06-76-795-725, fax: 06-76-795-762,e-mail: bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (7621 Pécs, Király u. 
46., telefon: 06-72-506-824, fax: 06-72-506-804, e-mail: 
munkaved.munkaugy@baranya.gov.hu,)  
Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7621 Pécs, Király u. 46., 
telefon: 06-72-506-866, fax: 06-72-506-804, e-mail: munkaved.munkaugy@baranya.gov.hu,)  
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (4024 Debrecen, Piac 
u. 42-48., telefon: 06-52-522-390, 06-52-413-784, fax: 06-52-412-270, e-mail: hajdubihar-
kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (4024 Debrecen, Piac u. 
42-48., telefon: 06-52-417-340, fax: 06-52-451-063, e-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi 
Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (1036 Budapest, Váradi u. 15., 
telefon: 06-1-216-2901 , 06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602, e-mail: budapestfv-kh-mmszsz-
mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (1036 Budapest, Váradi u. 15., telefon: 
06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602, e-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, 
budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési 
Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., tel: 06-1-236-
3900, fax: 06-1- 236-3999, e-mail: pest-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, pest-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési 
Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., tel: 06-1-236-
3900, fax: 06-1- 236-3999, e-mail: pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, pest-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége 
(9022 Győr, Jókai utca 12., tel: 06-96-795-871, fax: 06-96-795-875, e-mail: 
munkavedelem.munkaugy@gyor.gov.hu)  
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (9022 
Győr, Jókai utca 12., tel: 06-96-795-871, fax: 06-96-795-875, e-mail: 
munkavedelem.munkaugy@gyor.gov.hu)  
Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (9700 Szombathely, 
Hargita u. 31., tel: 06-94-522-610, fax: 06-94-500-795, e-mail: vas-kh-mmszsz-
mv@ommf.gov.hu, vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (9700 Szombathely, 
Hargita u. 31., tel: 06-94-513-720 fax: 06-94-513-735, e-mail: vas-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) Zala Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának 
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Munkavédelmi Felügyelősége(8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44., tel: 06-92-549-374, 
fax: 06-92-549-276, e-mail: zala-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, zala-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  
Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8900 Zalaegerszeg, 
Mártírok útja 42-44., tel: 06-92-549-375, fax: 06-92-549-278, e-mail: zala-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár, 
Mátyás király krt. 6., tel: 06-22-511-000, fax: 06-22-316-577, e-mail: ffmv@fejer.gov.hu 
ffmmo@fejer.gov.hu )  
Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár, 
Mátyás király krt. 6., tel: 06-22-511-000, fax: 06-22-316-577, e-mail: ffmv@fejer.gov.hu 
ffmmo@fejer.gov.hu )  
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége 
(2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2., tel: 06-34-512-470, 06-34-512-473, fax: 06-34-512-
477, e-mail: komarome-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, komarome-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu) 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (2800 
Tatabánya, Bárdos László u. 2., tel: 06-34-512-372, 06-34-512-373, fax: 06-34-512-377, e-
mail: komarome-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1., tel: 06-88-550-795, 06-88-550-790, fax: 06-88-424-477/110, e-mail 
vemkh.munkavedelem@veszprem.gov.hu, veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (8200 Veszprém, 
Megyeház tér 1., tel: 06-88-550-795, 06-88-550-790, fax: 06-88-424-477/110, e-mail: 
vemkh.munkaugy@veszprem.gov.hu, veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (7400 Kaposvár, Fő u. 
37-39.., tel: 06-82-529-697, fax: 06-82-529-691, e-mail: munkavedelem@somogy.gov.hu, 
munkaugy.vedelem@somogy.gov.hu )  
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7400 Kaposvár, Fő u. 37-
39., tel: 06-82-529-699, fax: 06-82-529-691, e-mail: munkaugyi.ellenorzes@somogy.gov.hu, 
munkaugy.vedelem@somogy.gov.hu)  
Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr. 
Szentgáli Gyula u. 2., tel: 06-74-529-780, fax: 06-74-528-127, e-mail: tolna-kh-mmszsz-
mv@ommf.gov.hu, tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr. 
Szentgáli Gyula u. 2., tel: 06-74-529-782, fax: 06-74-528-127, e-mail: tolna-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 
Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (3530 Miskolc, 
Mindszent tér 3., tel: 06-46-560-010 , fax: 06-46-562-071, e-mail: borsodaz-kh-mmszsz-
mv@ommf.gov.hu, borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának 
Munkaügyi Felügyelősége (3530 Miskolc, Mindszent tér 1., tel: 06-46-500-570, fax: 06-46-
500-580, e-mail: borsodaz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, borsodaz-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu) Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 
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Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi 
Felügyelősége(3300 Eger, Szarvas tér 1., tel: 06-36-511-960, fax: 06-36-511-971, e-mail: 
heves-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (3300 Eger, Szarvas tér 
1., tel: 06-36-512-090, fax: 06-36-512-091, e-mail: heves-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, 
heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (3100 Salgótarján, 
Múzeum tér 1., tel: 06-32-520-440, fax: 06-32-520-449, e-mail: nograd-kh-mmszsz-
mv@ommf.gov.hu, nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (3100 Salgótarján, 
Múzeum tér 1., tel: 06-32-520-450, fax: 06-32-520-453, e-mail: nograd-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi 
Felügyelősége(5000 Szolnok, Kellner Gyula utca 2-4. III. emelet, tel: 06-56-510-840, fax: 06-
56-510-848, e-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, jasznsz-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi 
Felügyelősége (5000 Szolnok, Kellner Gyula utca 2-4. III. emelet, tel: 06-56-510-840, fax: 
06-56-510-848, e-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, jasznsz-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu)  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége 
(4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9., tel: 06-42-501-800, fax: 06-42-501-809, e-mail: 
szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának 
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (4400 
Nyíregyháza, Hősök tere 9., tel: 06-42-407-511, fax: 06-42-407-484, e-mail: szabolcsszb-kh-
mmszsz-mu@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (5600 Békéscsaba, 
Árpád sor 2/6., tel: 06-66-529-440, fax: 06-66-529-467, e-mail: bekes-kh-mmszsz-
mv@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (5600 Békéscsaba, Árpád 
sor 2/6., tel: 06-66-529-440, fax: 06-66-529-465, e-mail: bekes-kh-mmszsz-
mu@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkavédelmi Felügyelősége (6722 Szeged, Rákóczi 
tér 1., tel: 06-62-680-540, fax: 06-62-680-541, e-mail: csongrad-kh-mmszsz-
mv@ommf.gov.hu, csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  
Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 
Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának Munkaügyi Felügyelősége (6722 Szeged, Rákóczi tér 
1., tel: 06-62-680-540, fax: 06-62-680-541, e-mail: csongrad-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu 

16. Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 
rendeletével (továbbiakban: GDPR) összhangban 

A kapcsolódó közbeszerzési eljárásban a Perfekt-Tender Kft. mint adatfeldolgozó jár el, 
adatkezelőnek Ajánlatkérő minősül, Ajánlatkérő székhely címén. 

Adatfeldolgozó képviselői és elérhetőségük: Bajnóczi Gabriella és Kalapos Attila (info@perfekt-
tender.hu) 2162 Örbottyán, Márai S. u. 76.  
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Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) c) pont, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.  

Kezelt adatkategóriák: titulus, név, cégnév, e-mail cím (privát), e-mail cím (hivatali), lakcím, 
székhely, születési hely, anyja neve, sz.ig. szám, telefonszám, bankszámlaszám, számlavezető 
bank neve; alkalmasság/értékelés körében bemutatott szakember neve, címe és elérhetőségei, 
szakember végzettségével kapcsolatos információk így különösen végzettsége, végzettség 
megszerzésének dátuma, végzettségét igazoló dokumentum azonosító száma, valamint az 
Érintett által egyéb – önkéntesen – megadott adat. Az adatokat minden esetben az Érintett adja 
meg. 

Az adatkezelés célja a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, szerződéskötés, kapcsolattartás, 
szerződéses kötelezettségek teljesítése, jogszabályokban meghatározott iratmegőrzési 
kötelezettség teljesítése. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban 
keletkezett iratok tekintetében a közbeszerzési eljárás lezárulásától a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos iratok tekintetében a szerződés teljesítésétől számított legalább öt év. Amennyiben 
a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, annak - közigazgatási per esetén a 
közigazgatási per - jogerős befejezésétől számított öt év. Támogatásból megvalósuló 
közbeszerzési eljárás esetében az adott támogatás folyósítására és felhasználására vonatkozó 
külön jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama, de legalább öt év. 

Az Érintett jogai GDPR 15. -19. cikk rendelkezései szerint. (1.személyes adatokhoz való 
hozzáférés1 (GDPR 15. cikk), 2. személyes adatok helyesbítése2 (GDPR 16. cikk), 3. személyes  
adatok törlése3 (GDPR 17. cikk) és 4. személyes adatok kezelésének korlátozása4 (GDPR 18. 
cikk) adathordozhatósághoz való jog5 (GDPR 20. cikk), tiltakozáshoz való jog6 (GDPR 21.cikk).) 

 

                                                           
1 Érintett hozzáférést kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e amennyiben igen milyen adatok mi 
célból, mennyi ideig történő kezeléséről van szól. Kinek kerülnek továbbításra ezen az adatok? Érintettnek milyen jogai és jogorvoslati 
eszközei vannak ezzel kapcsolatban? Érintett adatainak forrása? Automatizált döntés meghozatalára sor kerül az Érintettre vonatkozóan az 
Érintett adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az 
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár. Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, 
vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő 
kezelését. Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól. (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk 
fel.) 
2 Érintett kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát. 
3 Érintett kérheti, hogy töröljük a személyes adatait amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 
kezeltük; A pusztán az Érintett hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén; Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat 
jogellenesen kezeljük; Uniós vagy hazai jogszabály előírja; A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van: a 
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből; a népegészségügy területét érintő közérdek 
alapján  közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés 
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy  jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
4 Érintett kérheti, az adatkezelés korlátozását az alábbiak teljesülése esetében: vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a 

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát ; Az adatkezelés jogellenes, 

azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; Már nincs szükség a személyes adatokra 

az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; Érintett tiltakozott 

az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

5 Érintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az 
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásán, 
vagy Érintettel, vagy az Érintett érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik. Az említett jog nem alkalmazandó 
abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások 
jogait és szabadságait. 
6 A fenti esetekben a személyes adatokat törésre kerülnek, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Érintett akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha: Az adatok kezelése 

közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ideértve a profilalkotást is); Ebben az esetben a személyes adatokat törésre kerülnek. A személyes 

adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat törlésre 

kerülnek kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 
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Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli 
harmadik országba nem továbbítja, az adatkezelési tevékenység során automatikus 
döntéshozatal, valamint profilalkotás nem történik.  

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az adott közbeszerzési eljárás közbeszerzési 
dokumentumaiban előírt esetben a jelen tájékoztató rendelkezései körében meghatározott 
adatkategóriába eső adatszolgáltatás a kapcsolódó közbeszerzési eljárásban érvényes részvételi 
jelentkezés/ajánlat benyújtásának feltétele, melyek elmaradása az ajánlat/részvételi 
jelentkezés érvénytelenségét eredményezheti.  

Amennyiben Adatkezelő Érintett adatait nem megfelelően kezeli, Érintettnek joga van a 
felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani: 

Név:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely:   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím:  1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefon:   06 1 391 1400  

Fax:   06 1 391 1410  

E-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu   

Honlap:   http://www.naih.hu 

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz/lakóhelye vagy tartózkodása szerinti 
törvényszékhez fordulhat, mely esetben a bíróság soron kívül jár el.  

 

A 14/2016. (V.25.) MvM rendelet szerinti felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: 
 

Név: Bajnóczi Gabriella 
Levelezési cím:  1535 Budapest, Pf. 904. 
E-mail cím:  info@perfekt-tender.hu 

Lajstromszám 00054 

 
Név: Kalapos Attila 
Levelezési cím:  1535 Budapest, Pf. 904. 
E-mail cím:  info@perfekt-tender.hu 

Lajstromszám 00032 
 
 
 
 


