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BEVEZETÉS 
 
 
Ön a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ ajánlatkérő „A British Medical 

Journals, Cambridge University Press Journals, az IOPscience, Lippincott Williams and Wilkins, Royal 
Society of Chemistry, Taylor & Francis Online Journals valamint az UpToDate online adatbázisokhoz való 
hozzáférés biztosítása (2018)”tárgyában indított közbeszerzési eljárás dokumentációját olvassa. A jelen 
dokumentáció célja, hogy segítséget nyújtsunk az egyértelmű, a felhívásban és a dokumentációban meg-
határozott követelményeknek eleget tevő ajánlat elkészítéséhez. 
 
Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabá-
lyokban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. tv. törvény (továbbiakban: Kbt.) 73-74. §-a alapján érvénytelennek minősülhet. 
 
Budapest, 2017. december hónap 13. napja  

 
  
 

 Tisztelettel, 
 

PUBLIC CONSULTING Kft. 
Képv.: dr. Kretter Diána 

ügyvezető 
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AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
A jelen közbeszerzési eljárás felhívását az Ajánlatkérő közvetlenül is megküldte az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő részére. 
Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét, hogy a jelen dokumentáció mellett a megküldött felhívás és a 
Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez. 
Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között ellentmondás van, a felhívás az irányadó. 
 

 
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL, BENYÚJTÁSÁVAL ÉS ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSO-

LATBAN 
 

I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

 
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes fogalmakkal kap-
csolatban – azok egyértelműsítése érdekében – az alábbiakat érti. 

1) Lebonyolító: a jelen közbeszerzési eljárást a PUBLIC CONSULTING Kft.bonyolítja le. 

A Lebonyolító jelen eljárás során használt elérhetőségi adatai: 
PUBLIC CONSULTING Kft.  
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: dr. Kretter Diána  
nyilvántartási szám: 00373. 
Telefon: +36704505971 
Fax: +3617002256 
Levelezési cím: 1055 Budapest, Szalay u. 2. III. em. 2.  
E-mail cím: office@publicconsultingkft.hu 

2) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény  

3) Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

4) Ajánlattevő általi felelős fordítás: a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerinti, az ajánlattevő által készített 

vagy becsatolt, a nem az eljárás nyelvének megfelelően benyújtott dokumentumokra vonatkozó for-
dítás. 

5) Gazdasági szereplő: a Kbt. 3. § 10. pontjában meghatározott fogalom. 

 
 

II. AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

1) Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette az ajánlatté-
teli felhívásban és dokumentációban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a műszaki 
leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat. 

2) A dokumentáció dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt 

megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi 
kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az csupán javasolt az aján-
lattevőnek.  

3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 

felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan, valamennyi rész tekintetében. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, 
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény sze-
rint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

4) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve: magyar és/vagy angol. Ajánlatkérő kizárólag a magyar és/vagy 

angol nyelvű, illetve magyar és/vagy angol nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi fi-
gyelembe az ajánlatok elbírálása és értékelése során. Ajánlatkérő a nem a megjelölt nyelvek vala-
melyikén benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását elfogadja. Az eljárás során 
mindennemű közlés magyar és/vagy angol nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyel-
ven nem fogadható el. 

Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi időpont közép-európai 

(helyi) idő szerint értendő. 

III. A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS 

 

1) A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a 

nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon köve-
telményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

mailto:office@publicconsultingkft.hu
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2) A fenti előírásra tekintettel Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azoknak a szervezeteknek (ható-

ságoknak) a nevét amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat: 
 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Tel.: +36-1-476-1100 

Fax: +36-1-476-1390 

Honlap: www.antsz.hu 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4 

Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefon: +36 (l) 795-1400 

Fax: +36 (l) 318-2570 

Honlap: www.kormany.hu  

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 

Tel.: +36-1-301-2900 

Fax: +36-1-301-2903 

Honlap: www.mbfh.hu 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal  

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5382  

Honlap: www.apeh.hu 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

H-1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  

Levelezési cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefax: +36-1-795-0716  

Telefon: 

NGM (József nádor tér 2-4.): +36 1 795-1400 

NGM (Kálmán Imre u. 2): +36 1 472-8000 

NGM (Honvéd u. 13-15): +36 1 374-2700 

E-mail:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

 Honlap:http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek  

 

Földművelésügyi Minisztérium  

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postai cím: 1860 Budapest 

Telefon: 06-1-795-2000 

Telefax: 06-1-795-0200  

Honlap:http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek 

 

Közbeszerzési Hatóság 

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 

Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 

Telefon: 06-1-882-8502 

Telefax: 06-1-882-8503 

Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 

 

IV. A DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉNEK TELJESSÉGE, PONTOSSÁGA 

 

http://www.antsz.hu/
http://www.kormany.hu/
http://www.mbfh.hu/
http://www.apeh.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek
http://www.kozbeszerzes.hu/
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A dokumentációt átvevő felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentáció teljes átvételét. Ajánlatkérőnek 
semmilyen kifogást nem áll módjában elfogadni, melynek az indoka, hogy a dokumentációt átvevő el-
mulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét. Felhívjuk a gazdasági szereplő figyelmét, hogy 
a jelen dokumentáció részét képezi – az ÚTMUTATÓ, a SZERZŐDÉS TERVEZET, valamint a NYILATKO-
ZATMINTÁKON kívül – az ajánlatkérő által elkészített MŰSZAKI LEÍRÁS is. 
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V. AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA 

1) Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve.  

2) Amennyiben ajánlattevő a tárgyalások lezárása (a végső ajánlattételi határidő lejárta) után módo-

sítja, vagy visszavonja az ajánlatát, az a Kbt. 100 § (4) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség megsér-
tésének tekintendő, melynek következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása. 

 

VI. A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 

1) A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő az ajánlattételi felhívásban megadott elérhetőségre köz-
vetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy telefaxon (vagy a Kbt. 41. § (4) 
bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz, 
aki az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 3 nappal adja meg a válaszokat. 

2) Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem a fenti válaszadási határidő lejártát megelőző 3. napnál 

később érkezik be, Ajánlatkérőnek azt nem kötelező megadnia.  

3) A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatá-

sok a dokumentáció részeivé válnak. 

 

VII. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 

 

1) Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az ajánlat-

tevőt, hogy az ajánlathoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell – lehe-
tőleg az alábbi sorrendben – csatolni: 

 

Sor-
szám 

Megnevezés 

1.  

Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti 
összes adatot (az ajánlattevő neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számsze-
rűsíthető adatokat részenként, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek). 
Az ajánlatban az alábbi adatokat kell megadni az ajánlattevőről: 

Képviselő neve, 
Kapcsolattartó személy neve, 
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma, 
Kapcsolattartó személy e-mail címe. 
Ajánlattevő adószáma 

1. számú melléklet 

2.  

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak 
szerint. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatnak a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot 
eredeti példányban kell tartalmaznia.  

2. számú melléklet 

Kizáró okok fenn nem állásának igazolása: 

3.  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolá-

sában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatá-
rozott kizáró okok bármelyike fennáll.  
 
Tekintettel arra, hogy az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő nem Magyarországon letele-
pedett Ajánlattevő, a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. §, 12. § 

és 14.-15.  § rendelkezései szerint kell igazolnia. 
 
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)- g), valamint k) 
pont ka) alpontja, tovább a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyi-
latkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának 
igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. 
A jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok 
igazolási módjának meghatározására irányul. Ezen szervezetektől kell olyan igazolást benyúj-
tani, amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 
 
A Kbt. 100. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő akként rendelkezik, hogy már az ajánlat be-
nyújtásakor be kell nyújtani a kizáró okok hiányára vonatkozó igazolásokat.  
 

3. és 6. számú melléklet  
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Egyéb dokumentumok: 

4.  

Kérjük, hogy amennyiben az ajánlattevő rendelkezik a műszaki leírással, a szerződéstervezettel 
kapcsolatos észrevételekkel, esetleges módosítási javaslatokkal, azokat szíveskedjenek konk-
rét szövegszerű javaslatként az ajánlatban csatolni (lehetőség szerint elektronikus adathordo-
zón, szerkeszthető *.doc formátumban változáskövető korrektúra alkalmazásával) a tárgyalá-
sok gyorsabb lebonyolítása érdekében, részenként. (Ezek csatolása nem kötelező.) 

5.  

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő írás-
beli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli kép-
viseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonat-
kozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű 
aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. Ajánlatkérő az Aláírási címpéldány 
/ aláírási minta fogalma alatt a 2006. évi V. törvény 9. § (2) bekezdésében foglaltakat érti. 
Amennyiben Ajánlattevő nem tartozik a 2006. évi V. törvény hatálya alá, úgy olyan dokumen-
tum benyújtása szükséges, amely tartalmazza 1. ajánlattevő nevét, 2. a képviselő nevét és 3. 
a képviselet jogcímét (pl.: vezető tisztségviselő), 4. a képviselő aláírását, valamint 5. amelyen 
közjegyzői hitelesítés vagy ügyvédi ellenjegyzés szerepel.  

6. 

Amennyiben az ajánlattevő tekintetében cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás van folya-
matban, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbe-
jegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

 

2) Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az ajánlat papír alapú formában történő benyújtását írta elő, így 

ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, melyre fi-
gyelemmel az ajánlatot a szükséges helyeken a 2006. évi V. törvénynek megfelelően cégszerűen 
aláírva (vagy cégszerű aláírásra jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva), vagy 
azzal egyenértékű módon aláírva kell benyújtani. 
 

 

VIII. AZ AJÁNLAT PÉLDÁNYAIVAL KAPCSOLATOS FORMAI ELŐÍRÁSOK 

 

1) Az ajánlatot 1 papír alapú példányban kell benyújtani.  

2) Követelmény továbbá az ajánlat bekötése, összefűzése vagy összetűzése. 

3) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett 

hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra megha-
talmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy átírás 
dátumának feltüntetésével. 

 

IX. AZ AJÁNLAT CSOMAGOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FORMAI ELŐÍRÁSOK 

 
Az ajánlatot zárt borítékba, csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni. A csomagolásnak át nem 
látszónak, sértetlennek kell lennie  

 

X. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 

 

1) Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton történhet, az alábbi címre:  

PUBLIC CONSULTING Kft. Levelezési cím: 1055 Budapest, Szalay u. 2. III. em. 2. 
 

Az ajánlatokat személyesen munkanapokon 10-17 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 
9-12.00 óráig lehet benyújtani. 

2) Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az 

ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik.  
 
 

XI. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

 

1) Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár a felhívásban 
megadott indokokra tekintettel.  
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2) Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az aján-

latkérő a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve olyan konkrét 
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jel-
lemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra 
vagy gyártási folyamatra hivatkozik, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatáro-
zása érdekében történt, ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal egyenértékű ter-
mékre/szolgáltatásra  lehet tenni.  

3) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. kivéve az ÁFA 
összegét. Az átalányárnak tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolat-
ban, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget. 

4) Az ajánlati árat a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon (1. számú melléklet) kell 

megadni. Az árat az 1-3. és az 5.  közbeszerzési rész esetében GBP-ben, a 4. és 7. közbeszerzési 
rész esetében USD-ben, míg a 6. közbeszerzési rész esetében EUR-ban kell megadni.  

 
 

XII. A SZERZŐDÉSKÖTÉS MÓDJA 

 

Ajánlatkérő az eljárás nyertesével az összegezés megküldését követően felveszi a kapcsolatot a szerző-
déskötéshez szükséges további teendők és információk megadása érdekében. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
A svájci székhelyű Scientific Knowledge Services (SKS) olyan tartalomszolgáltató cég, amely nagy tudo-
mányos kiadóktól az elektronikus adatbázis-, illetve folyóiratcsomagok terjesztésére kapott kizárólagos 
forgalmazási joga alapján az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program előfizetői köre szá-
mára kedvező feltételekkel és konzorciumi árkedvezménnyel biztosítja a szakirodalmi forrásokhoz való 
hozzáférés lehetőségét. Az SKS közvetítő szerepet tölt be az egy-egy meghatározott célcsoport igényeinek 
megfelelően kialakított adatbázisokat kínáló vagy egyes tudományterületre szakosodott kiadók és az 
EISZ között. A tudományos tartalomszolgáltatás piacán működő kiadó vállalatok egyre nagyobb száma 
miatt az EISZ mint a nemzeti licenc előfizetői kör vezetője, nem tudna idő- és költséghatékony módon 
tárgyalásokat folytatni. Ezért a tagintézmények körében végzett igényfelmérés alapján kialakuló adatbá-
zis lista beszerzéséhez közvetítő cégeket veszünk igénybe. Így a közbeszerzés költségei is jelentősen csök-
kenthetők, hiszen egy eljárás keretében több szerződés megkötésére is lehetőség nyílik. 
 
2018-ban a Scientific Knowledge Services 7 különböző adatbázist szolgáltat a jogtulajdonos kiadók fel-
hatalmazása alapján a magyar kutatói közösség számára: 
 
- British Medical Journal 

- Cambridge University Press 
- IOP Science 
- Lippincott Williams & Wilkins 
- Royal Society of Chemistry 
- Taylor & Francis 
- UpToDate 
 
British Medical Journals: 
 
Az adatbázis a British Medical Association gondozásában megjelenő British Medical Journal felületéhez 
és 28 további orvosi folyóirat teljes szövegéhez biztosít hozzáférést. A BMJ az orvostudomány egyik leg-
fontosabb folyóirata, de ezen túlmenően az online felület tudományos közösségi fórumként üzemelve 
segíti a naprakész orvostudományi kommunikációt. A kurrens folyóiratcikkeken túl videók, blogbejegy-
zések és 1840-ig visszamenően kereshető, archív cikkgyűjtemény is elérhető a felületen.  
A kizárólag ebben az adatbázisban hozzáférhető folyóiratok listája a mellékletben található. 
 
2018-ban előfizetnek: 

 BMJ 

# 2018 

1 Debreceni Egyetem 

2 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

3 Semmelweis Egyetem 

 
 
BMJ Journals The Collection 

# 2018 

1 Semmelweis Egyetem 

 

Cambridge University Press Journals 
 
A Cambridge University Press (CUP) Journals a világ egyik legnevesebb egyeteme által az egyetemi ku-
tatói közösségnek létrehozott online folyóirat adatbázisa. Szinte valamennyi tudományterületet lefedi, a 
humán-, a társadalom-, valamint a természet- és alkalmazott tudományokat egyaránt. A humán- és 

társadalomtudományok között kiemelt szerepet kap a történelem és a nyelvészet, a politikatudomány és 
a nemzetközi kapcsolatok; az alkalmazott tudományokon belül a környezet és környezetvédelem, a me-
zőgazdaság, és az orvostudományon belül az idegtudomány valamint az orvos biológia is. A CUP kiad-
ványai a tudományterületükön vezető szerepet töltenek be, az itt megjelenő publikációk a legújabb ered-
ményeket tartalmazzák. Így az ezekben megjelenő tartalmak elengedhetetlenek a haladó szellemiségű 
kutatás és a magyar tudományos közösség munkájához. 
 
A CUP jelenleg 350 olyan lektorált egyetemi folyóiratot ad ki, amelyek egyetlen más adatbázisban sem 
hozzáférhetők. Saját tulajdonú folyóiratain kívül kiadja egyes tudományos és szakmai társaságok folyó-
iratait is. Mintegy 120 folyóirat tudományos társaságé és ezeket a kiadó e tudományos társaságok meg-
bízásából adja ki. A kollekcióban összesen 1 millió tanulmány teljes szövege érhető el. A folyóiratok 
szakterületek szerint vannak csomagokba rendezve, így egy-egy intézménynek lehetősége van csak a 
szakterületileg megfelelő csomagok előfizetésére (társadalomtudomány, bölcsészettudomány, műszaki 
tudomány, közgazdaság-tudomány, orvostudomány stb.).  
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Az adatbázisban megjelenő folyóiratok több mint kétharmadát indexeli a tudományos teljesítménymérés 
fontos nemzetközi eszközei, a Science Citation Index és a Social Science Citation Index. A Behavioral 
and Brain Sciences c. folyóirat az összes SSCI folyóirat között vezető helyet foglal el. 
 
Valamennyi folyóirat kizárólag a kiadó saját platformján, a Cambridge Core Online felületen érhető el. 
A cikkek PDF vagy HTML formátumban olvashatóak és letölthetőek telefonra, tabletre, és e-olvasóra 
ePub formátumban. A cikkeket közvetlenül el lehet küldeni a felhasználó Dropbox-ára vagy Google Drive 
címére. A felület számos kereső és böngésző lehetőséget nyújt, a felhasználó böngészhet a folyóirat tár-
gya vagy címe szerint vagy használhatja a Quick Search, Citation Search, Advanced Search funkciót. A 
Core-nak van mobil változata is. Ezt okos telefonokra és más kisméretű eszközökre fejlesztették ki, a 
böngészést gyorsabbá és kényelmesebbé teszi. A folyóiratok a Cambridge Core felületen integrálva elér-
hetők. Egy felületen, egy keresőmezővel a Cambridge University Press valamennyi tartalmában egyszerre 
lehet keresni. A Cambridge University Press egyes folyóiratainak legfrissebb számai csak ezen a felületen 
érhetők el. A kizárólag ebben az adatbázisban hozzáférhető folyóiratok listája a mellékletben található. 
 
Előfizető intézmények 2018-ban: 
 

 Cambridge University Press (CUP) Journals Full Collection 

# 2018 

1 Debreceni Egyetem 

2 Eötvös Loránd Tudományegyetem 

3 Eszterházy Károly Egyetem 

4 Közép-európai Egyetem 

5 

Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, Honvéd Ve-

zérkar Tudományos Kutatóhely 

6 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

7 Szegedi Tudományegyetem 

 

 

  
Cambridge University Press (CUP) Journals Humanities & Social Sciences (HSS) 
Collection 

#  2018 

1  Evangélikus Hittudományi Egyetem 

2  Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 

3  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

4  Károli Gáspár Református Egyetem 

5  MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

6  MTA Könyvtár és Információs Központ 

7  Országgyűlés Hivatala 

8  Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

 

  
Cambridge University Press (CUP) Journals Science, Technology & Medicine (STM) 
Collection 

#  2018 

1  ELI-HU Nonprofit Kft. 

 

  

Cambridge University Press (CUP) Journals Agriculture Collection 

#  2018 

1  Szent István Egyetem 

 
  

Cambridge University Press (CUP) Journals Business Collection 

#  2018 

1  Budapesti Gazdasági Egyetem 

 
  

Cambridge University Press (CUP) Journals Engineering & Technology Collection 

#  2018 

1  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 
  

Cambridge University Press (CUP) Journals Medical/Veterinary Collection 

#  2018 

1  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
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IOPscience 
 
Kizárólag ebben az adatbázisban érhető el teljes szöveggel az Institute of Physics (IOP) kiadócsalád ösz-
szesen több mint 70 természettudományi – elsősorban fizikai – folyóiratainak legfrissebb számai. A ke-
resőfelület segíti a szakirodalomban való gyors tájékozódást, támogatja a keresések személyre szabását, 
az e-könyvjelzők használatát, a fontosnak ítélt tanulmányok megosztását. Az új lapszámok megjelené-
séről a megfelelő beállítások után RSS hírfolyamban is értesítést küldenek. Az adatbázisban hozzáfér-
hető folyóiratok listája a mellékletben található. 
 
2018-ban előfizetnek erre a tartalomra: 

 IOPScience 

# 2018 

1 ELI-HU Nonprofit Kft. 

2 MTA Atommagkutató Intézet 

3 MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 

4 MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 

5 Szegedi Tudományegyetem 

 

Lippincott Williams and Wilkins 
 

A Lippincott Williams & Wilkins (LWW) a Wolters Kluwer kiadó orvostudományi adatbázisa, amely tan-
könyveket, kézikönyvet és több mint 275 tudományos folyóiratot publikál orvostudományi, műszaki és 
egészségügyi témakörben. Az LWW megbízható információi a legújabb és leghatékonyabb diagnosztikai 
eljárásokkal és kezelési lehetőségekkel segítik az egészségügyben dolgozó szakembereket a gyógyító 
munkában. A világ számos vezető intézetével együttműködve az LWW a gyógyászat és az ápolás minden 
területén kézikönyveket, folyóiratokat és hírleveleket jelentet meg. Az egyedülálló gyűjtemény az orvos-
tudomány minden területét lefedi. Egyes folyóiratok legfrissebb számai kizárólag ezen a felületen hozzá-
férhetők.  
 
A felhasználók a felületen böngészhetnek vagy kereshetnek a folyóiratok között. A keresés a cikkek teljes 
szövegében vagy referátumában történhet, a cikktalálatok minden esetben elérhetők PDF-formátumban. 
A keresések több más mellett szűkíthetők cím, szerző, DOI, tárgyszó, kiadványtípus szerint. A találati 
halmaz és a kereső kifejezés elmenthető a rendszerben, és bármikor újra alkalmazható.  
 
Az MTA Könyvtár és Információs Központ jelen közbeszerzés keretében több mint 200 folyóiratra és több 
mint 1000 e-könyvre fizet elő a tagintézmények számára. Az e-könyvek esetén örökös hozzáféréssel (per-
petual access) a tárgyév után is elérhetők maradnak a kiadványok az előfizető intézmények számára. A 
folyóiratok a szolgáltató honlapján elérhetők az Ovid LinkSolver rendszerben. 
 
2018-ban előfizetnek erre a tartalomra: 
 

 Lippincott Williams and Wilkins 

# 2018 

1 Debreceni Egyetem 

2 Pécsi Tudományegyetem 

3 Semmelweis Egyetem 

4 Szegedi Tudományegyetem 

 

 

Royal Society of Chemistry (RSC) 
 

A kémiai adatbázisban a világ egyik vezető kémiai szervezetének több mint 35 folyóirata érhető el teljes 
szöveggel. Az EISZ előfizetés az RSC Gold csomagot tartalmazza, amely a Royal Society of Chemistry 

folyóiratainak legteljesebb körét biztosítja. A folyóiratok a kémia határterületeit is lefedik, így a biológia, 
biofizika, műszaki tudományok, fizika, orvostudomány stb. kutatói számára is fontos szakirodalmi for-
rást jelentenek.  
 
Az előfizető intézmények az előfizetés keretében ún. Open Access vouchereket is kapnak, amelyek segít-
ségével az intézmények kutatói meghatározott számú tanulmányt külön költség nélkül nyílt hozzáférés-
sel jelentethetnek meg a kiadó folyóirataiban. 
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A Royal Society of Chemistry folyóiratainak legfrissebb számai csak ebben az adatbázisban férhetők 
hozzá. A kizárólag ebben az adatbázisban hozzáférhető folyóiratok listája a mellékletben található.  

 
2018-ban előfizetnek: 

 

 Royal Society of Chemistry (RSC) Gold 

# 2018 

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

2 MTA Természettudományi Kutatóközpont 

3 MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 

4 Szegedi Tudományegyetem 

 
Taylor & Francis Online Journals 
 
A Taylor & Francis Group az Informa PLC cég tudományos kiadással foglalkozó üzletága. A Taylor & 
Francis Group részeként több kiadó működik: a Taylor & Francis, a Routledge, és a Cogent OA folyó-
iratkiadással, a CRC Press és a Garland Science pedig könyvkiadással foglalkozik. A kiadó a világ min-

den táján jelen van Amerikától Afrikán át Ázsiáig és Európáig.  
 
A Taylor & Francis kiadóként a világ élvonalába tartozó tudósokkal és kutatókkal működik együtt. A 
cég valamennyi tudományterületen jelentet meg kiadványokat, beleértve a bölcsészet-, társadalom-, ter-
mészet- és orvostudományt is. A cég a világ egyik vezető tudományos kiadójaként folyóiratokat, könyve-
ket, e-könyveket, tankönyveket és kézikönyveket egyaránt megjelentet. Évente több mint 2500 folyóirat-

címet adnak ki.  
 
A cég magas színvonalú tudományos kiadványai segítik a felhasználók munkahelyi hatékonyságát, kép-
zését vagy piaci részvételét.  
 
A cég által kiadott folyóiratok Taylor & Francis vagy Routledge kiadói név alatt jelennek meg a Taylor & 
Francis Online platformon. A felületen lehetőség van a témakör szerinti böngészésre vagy egyes folyó-
iratok tartalmának, szerkesztési elveinek áttekintésére. A letisztult keresőfelületen lehetőség van hivat-
kozások keresésére, a felhasználók kereshetnek absztraktban vagy a cikkek teljes szövegében. A kere-
sések elmenthetők, a releváns keresőkifejezések újra felhasználhatók.  
 
Az előfizetett folyóiratok tartalma visszamenőlegesen az 1997-es évfolyamig érhető el. 
 
A kiadó folyóiratainak legfrissebb számai kizárólag ebben az adatbázisban hozzáférhetők. 
 
A folyóiratok az alábbi csomagok szerint kerültek csoportosításra: 

 Medical Collection (orvosi csomag, 268 folyóirat) 

 Science & Technology Collection (természettudományi csomag, 656 folyóirat) 

 Social Sciences & Humanitites (SSH) Collection (bölcsészet- és társadalomtudományi csomag, 
1661 folyóirat) 

 Sociology and Related Discipline (szociológia és társtudományi csomag, 49 folyóirat) 

 
2018-ban előfizetnek erre a tartalomra: 

 

 Taylor and Francis Online Library Medical Collection 

# 2018 

1 Szegedi Tudományegyetem 

 
 
Taylor and Francis Online Library Science & Technology Collection 

# 2018 

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem 

 
 
Taylor and Francis Online Library Social Sciences & Humanitites (SSH) Collection 

# 2018 

1 Budapesti Corvinus Egyetem 

2 Eötvös Loránd Tudományegyetem 

3 Közép-európai Egyetem 

4 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

 
 
Taylor and Francis Online Library Sociology and related disciplines 
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# 2018 

1 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

 
 

UpToDate 
 
Az UpToDate esettanulmányokon és tényeken alapuló orvosi döntéstámogató rendszer, amely segítséget 

nyújt az orvosok számára a napi gyakorlat során a gyors döntéshozatalban. Az adatbázist több mint 
6300 szakember állítja össze a friss és releváns szakirodalom szemlézésével, illetve tömören összefoglal-
ják a tudomány aktuális állásának megfelelő tényeket egy-egy orvosi kérdésben. A szerkesztőség által 
összeállított szócikkek kizárólag az UpToDate platform-független felületén férhetők hozzá.  
 
Az UpToDate 23 orvosi szakterületet fed le, és 2 további terület szakirodalmi anyagai jelenleg is feltöltés 
alatt vannak. Segítségével egészségügyi és szabadalmi információk, illetve gyógyszer-kézikönyvek és 
egészségügyi számításokat támogató szoftverek is hozzáférhetők. A szoftver használatával a felhasználók 
gyorsan megtalálhatják és áttekinthetik az őket érintő egészségügyi területeket.  
 

Az UpToDate legnagyobb előnye az abban megtalálható tartalom volumene. Az egyes szakterületek anya-
gait elismert szakemberek állítják össze mint szerzők, szerkesztők, és lektorok, ezzel biztosítva tényeken 
alapuló, átfogó és teljes körű hivatkozásokkal ellátott, kiterjedt szakértői értékelési folyamaton átesett 
pontos és megbízható információk létrehozását. 
 
A 2018. évi előfizetés révén közel 80 ezer hallgató, 7000 oktató és kutató, valamint több mint 2500 
gyakorló orvos, egészségügyi szakember fér hozzá a szolgáltatáshoz. 
 
2018-ban előfizetnek erre a tartalomra: 
 

 UpToDate 

# 2018 

1 Debreceni Egyetem 

2 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 

3 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

4 Pécsi Tudományegyetem 

5 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 

6 Semmelweis Egyetem 

7 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 

8 Szegedi Tudományegyetem 
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NYILATKOZATMINTÁK 
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1. számú melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 
 

„A BRITISH MEDICAL JOURNALS, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS JOURNALS, AZ IOPSCIENCE, LIPPINCOTT WILLI-

AMS AND WILKINS, ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, TAYLOR & FRANCIS ONLINE JOURNALS VALAMINT AZ UPTO-

DATE ONLINE ADATBÁZISOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA (2018)” TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBE-
SZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 

 

Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Képviselő neve:  

Ajánlattevő adószáma:   

 
A kapcsolattartó adatai1: 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 
Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek:  

1. Közbeszerzési rész: British Medical Journals adatbázishoz való hozzáférés biztosítása: 
 

 

Nettó ajánlati ár: ......................,- GBP 

 

 
 

2. Közbeszerzési rész: Cambridge University Press Journals adatbázishoz való hozzáférés biz-
tosítása: 
 

Nettó ajánlati ár: ......................,- GBP 

 

 
 

3. Közbeszerzési rész: IOPscience adatbázishoz való hozzáférés biztosítása: 
 

Nettó ajánlati ár: ......................,- GBP 

 

 

4. Közbeszerzési rész: Lippincott Williams & Wilkins adatbázishoz való hozzáférés biztosítása: 
 

Nettó ajánlati ár: ......................,- USD 

 

 
 

5. Közbeszerzési rész: Royal Society of Chemistry adatbázishoz való hozzáférés biztosítása: 

 

Nettó ajánlati ár: ......................,- GBP 

 

 
 

6. Közbeszerzési rész:Taylor & Francis Online Library adatbázishoz való hozzáférés biztosítása: 

 

Nettó ajánlati ár: ......................,- EUR 

 

                                                 
1 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen 
fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat. 
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7. Közbeszerzési rész: UpToDate adatbázishoz való hozzáférés biztosítása: 
 

Nettó ajánlati ár: ......................,- USD 

 

 
 
 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 

 
 
 

 

(cégszerű aláírás) 
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2. számú melléklet 
 

A KBT. 66. § (2) ÉS 66.§ (4) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZAT 
 
Alulírott, ………………………………… mint a(z) …………................................................. cégjegyzésre jo-
gosult képviselője, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, mint Ajánlatkérő 
által kiírt „„A British Medical Journals, Cambridge University Press Journals, az IOPscience, Lippincott 

Williams and Wilkins, Royal Society of Chemistry, Taylor & Francis Online Journals valamint az UpToDate 
online adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása (2018)” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként 
 

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

 miután az Önök felhívásának és dokumentációjának feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogad-
juk, és a felhívás és dokumentáció feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb doku-
mentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron; 

 nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, a 
dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételek-
nek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére valamennyi rész esetében, nyertessé-

günk esetén vállaljuk a felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során kelet-
kezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését mind a hét rész 
esetében ; 
 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy a(z) ………………………. ajánlattevő: 

a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény ér-
telmében mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak2 minősül. 

b) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény hatálya alá.3 

 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 

(cégszerű aláírás) 

  

                                                 
2 A megfelelő válasz aláhúzandó! 
3 Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá, úgy 
ezt a választ szükséges aláhúzni! 
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3. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁNAK IGAZOLÁSI MÓDJÁRÓL A NEM MAGYARORSZÁGI LETELEPEDÉSŰ AJÁNLAT-

TEVŐ RÉSZÉRŐL4 

 
Alulírott a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, mint Ajánlatkérő által 
kiírt „A British Medical Journals, Cambridge University Press Journals, az IOPscience, Lippincott Williams 

and Wilkins, Royal Society of Chemistry, Taylor & Francis Online Journals valamint az UpToDate online 
adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása (2018)” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben nyi-
latkozom, hogy a székhelyünk szerinti ország: ……….…………………(ország megnevezése) jogrendsze-
rében a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)- g), valamint k) pont ka) alpontja, tovább a Kbt. 62. § (2) bekezdése 
foglal"t kizáró okok hiányának igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § szerinti alábbi igazolások 

felelnek meg, és azokat a mellettük (pontonként) megnevezett bíróság, hatóságok bocsátják ki: 
 
1. Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállal-

kozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az alábbi bűncselek-
mények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági íté-
letben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve 
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben 
részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; 
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés 
nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag ke-
zelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. sze-
rinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek meg-
sértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbuj-
tás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finan-

szírozása; 
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszer-
munka; 
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban; 
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselek-
mény. 

A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama 
vagy letelepedése szerinti országa illetékes igaz-
ságügyi, vagy közigazgatási hatósága által kibo-
csátott okirat, amely igazolja az említett követel-
mények teljesítésé:  
Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát 
ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjed-
nek ki az e pontban hivatkozott esetek mindegyi-

kére, Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü 
alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat 
nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő 

által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy 
szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által 
hitelesített nyilatkozatát. 

 

Adott esetben az illetékes igazságügyi, vagy köz-
igazgatási hatóság megjelölése: 

 

 
2. Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállal-
kozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki egy évnél régebben 

                                                 
4 Ezt a nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 10. § előírásainak megfelelően kell kitölteni! 
Ezt a nyilatkozatot, és a kapcsolódó okmányokat a nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőre, illetőleg közös ajánlattétel esetében valamennyi 
közös ajánlattevőre vonatkozóan külön-külön csatolni kell. 
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lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, ki-
véve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásá-
nak időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott. 

Ajánlattevő letelepedése szerinti ország illetékes 
hatóságainak igazolása, a kizáró ok hiányát ma-
gyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. 
szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az 
ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az ajánlattevő az adat-
bázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vám-
hivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes 
adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a 
gazdasági szereplő Magyarországon nem végez 
adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal erről szóló igazolását;  

Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát 
ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjed-
nek ki az e pontban hivatkozott esetek mindegyi-
kére, Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü 

alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat 
nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő 
által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy 
szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által 
hitelesített nyilatkozatát. 

 

Adott esetben az illetékes hatóság(ok) megjelö-
lése: 

 

 
 

3. Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pont: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállal-
kozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki végelszámolás alatt áll, 
vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszá-
molási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljá-
rás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van.  

Ajánlattevő letelepedése szerinti ország illetékes 
hatóságainak igazolása:  
Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát 
ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjed-
nek ki az e pontban hivatkozott esetek mindegyi-
kére, Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü 
alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat 
nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő 
által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy 
szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által 
hitelesített nyilatkozatát. 

 

Adott esetben az illetékes hatóság megjelölése:  

 

4. Kbt. 62. § (1) bekezdés d) pont: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvál-
lalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki tevékenységét fel-
függesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették.  

Ajánlattevő letelepedése szerinti ország illetékes 
hatóságainak igazolása:  
Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát 

ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjed-
nek ki az e pontban hivatkozott esetek mindegyi-
kére, Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü 
alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat 
nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő 
által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy 
szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által 
hitelesített nyilatkozatát. 

 

Adott esetben az illetékes hatóság megjelölése:  

 
5. Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pont: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállal-
kozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki gazdasági, illetve szak-
mai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bíró-
sági ítéletben megállapítást nyert.  
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A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama 
vagy letelepedése szerinti országa illetékes igaz-
ságügyi, vagy közigazgatási hatósága által kibo-
csátott okirat, amely igazolja az említett követel-
mények teljesítésé:  
Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát 
ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjed-
nek ki az e pontban hivatkozott esetek mindegyi-
kére, Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü 
alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat 
nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő 
által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy 
szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által 
hitelesített nyilatkozatát. 

 

Adott esetben az illetékes igazságügyi, vagy köz-
igazgatási hatóság megjelölése: 

 

 
6. Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pont: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvál-

lalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki tevékenységét a 
jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja 
alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékeny-
ségét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta.  

A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama 
vagy letelepedése szerinti országa illetékes igaz-

ságügyi, vagy közigazgatási hatósága által kibo-
csátott okirat, amely igazolja az említett követel-
mények teljesítésé:  
Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát 
ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjed-
nek ki az e pontban hivatkozott esetek mindegyi-
kére, Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü 
alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat 
nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő 
által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy 
szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által 
hitelesített nyilatkozatát. 

 

Adott esetben az illetékes igazságügyi, vagy köz-
igazgatási hatóság megjelölése: 

 

 
7. Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pont: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvál-
lalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki közbeszerzési eljá-
rásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbe-

szerzési Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén – a 
bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig.  

Ajánlattevő letelepedése szerinti ország illetékes 
hatóságainak igazolása:  
Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát 
ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjed-
nek ki az e pontban hivatkozott esetek mindegyi-
kére, Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü 

alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat 
nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő 
által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy 
szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által 
hitelesített nyilatkozatát. 

 

Adott esetben az illetékes hatóság megjelölése:  

 
8. Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpont: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelent-
kező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki tekintet-
ében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban 
vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan 
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államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyez-
ménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén. 

az érintett ország illetékes hatósága által kiállított 
adóilletőség-igazolás:  
Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát 
ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjed-
nek ki az e pontban hivatkozott esetek mindegyi-
kére, Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü 
alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat 
nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő 
által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy 
szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által 
hitelesített nyilatkozatát. 

 

Adott esetben az illetékes hatóság megjelölése:  

 
9. Kbt. 62. § (2) bekezdés: A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, 
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben 
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén 

annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, 
illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan 
személy, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az 
elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, 
vagy 
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt 
öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncse-

lekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, 
cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló 
ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel ren-
delkező személy volt.  
 

A gazdasági szereplő, illetve személy tagállama 
vagy letelepedése szerinti országa illetékes igaz-
ságügyi, vagy közigazgatási hatósága által kibo-
csátott okirat, amely igazolja az említett követel-
mények teljesítésé:  
Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát 
ki kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjed-
nek ki az e pontban hivatkozott esetek mindegyi-
kére, Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő eskü 
alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat 
nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő 
által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy 
szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által 
hitelesített nyilatkozatát. 

 

Adott esetben az illetékes igazságügyi, vagy köz-
igazgatási hatóság megjelölése: 

 

 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 

    

  (cégszerű aláírás) 

 



  

 

 

 
 

5. számú melléklet 
 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONTJA ÉS KC) ALPONTJA SZERINTI KI-

ZÁRÓ OKOKRÓL5 
 

Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Könyvtár, mint Ajánlatkérő által kiírt „A Proquest Central, Scitech Pre-

mium, Proquest Dissertation and Theses Global valamint az Alexander Street online adatbázisokhoz való 
hozzáférés biztosítása (2018)” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben n y i l a t k o z o m  a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében,  hogy az általam képviselt gazdasági szereplő olyan 
társaságnak minősül, melyet 

 
– nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. 
– szabályozott tőzsdén jegyeznek.6 

 
Tekintettel arra, hogy az általam képviselt gazdasági szereplőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, n y i -
l a t k o z o m ,  hogy 
 

– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 
évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) szerint definiált valamennyi tényleges tu-
lajdonos7 neve és állandó lakóhelye: 

 

Név Állandó lakóhely 

  

  

 
 

VAGY 
 

- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 
évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd)  szerint definiált tényleges tulajdonossal 

nem rendelkezik az általam képviselt gazdasági szereplő.  
 
 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében n y i l a t k o z o m ,  hogy8 
 

                                                 
5 Az ajánlattevőnek, nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan. 
6 A megfelelő rész aláhúzandó. Szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meg-
határozott szabályozott piacot kell érteni. 
7 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti 
tényleges tulajdonos fogalma:  
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni 
hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon 
jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmé-
nyek vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatá-
rozott – meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve 
az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető 
tisztségviselője; 

 
8 A megfelelő rész aláhúzandó vagy a szervezet megnevezésével kitöltendő. 
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– nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az általam kép-
viselt ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy sza-
vazati joggal rendelkezik. 

– az általam képviselt ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik/rendelkeznek az alábbi szervezet(ek): 
……………………………………………………….…. 
Ezen szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjába hivatkozott 
kizáró feltétel nem áll fenn. 

 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 
 

(cégszerű aláírás) 
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6. számú melléklet 
 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT A KBT. 67. § (4) 
BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZAT9 

 
Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Könyvtár, mint Ajánlatkérő által kiírt „A British Medical Journals, Camb-

ridge University Press Journals, az IOPscience, Lippincott Williams and Wilkins, Royal Society of Chemis-
try, Taylor & Francis Online Journals valamint az UpToDate online adatbázisokhoz való hozzáférés bizto-
sítása (2018)” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben n y i l a t k o z o m  hogy az általam képvi-
selt Ajánlattevővel szemben nem áll fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem, 
továbbá az általam képviselt Ajánlattevő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § -a 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 

 
 

(cégszerű aláírás) 
 
  

                                                 
9 Javasolt a jelen nyilatkozat illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt megtenni, vagy 

közjeyző által hitelesíttetni, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében foglal-
takra!  
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SZERZŐDÉSTERVEZETEK 

 
(külön dokumentumban) 

 


