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Pályázati felhívás - „Ajándékbolt” üzemeltetésére 
 
 

IRATMINTÁK 

 
 
 

1. Az ajánlattevő adatai (jogi személy esetében: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, 
egységes statisztikai számjel, bankszámlaszám, képviselő, kapcsolattartó és elérhetősége, havi 
bérleti díjra tett ajánlat; magánszemély esetében: név, cím, személyi igazolvány szám, adóazonosító 
jel, elérhetőség, havi bérleti díjra tett ajánlat).  
 

2. Nyilatkozat arról, hogy Ajánlattevő megfelelő szakképesítéssel rendelkezik, vagy ilyen képesítésű 
alkalmazottat foglalkoztat. (Alkalmas az az ajánlattevő, aki megfelelő szakképesítéssel 
(turisztikai/kereskedelmi/vendéglátói/gazdasági) rendelkezik, vagy min. 1 fő ilyen képesítésű 
alkalmazottat foglalkoztat.) 

 
3. Nyilatkozat arról, hogy rendelkezik a működtetéshez szükséges pénzügyi fedezettel, továbbá, hogy az 

ajánlattevő pénzintézeti számláján 1 éven belül 60 napot meghaladó sorban állás vagy tartozás nem 
fordult elő (Alkalmas az az ajánlattevő, aki rendelkezik legalább egyéves üzemeltetési költségeknek 
megfelelő pénzügyi fedezettel és képes az üzemeltetés folyamatos likviditásának biztosítására.)  

 
4. Nyilatkozat a pályázati felhívás és a bérleti és üzemeltetési szerződéstervezetben foglalt feltételek 

elfogadásáról, továbbá arról, hogy tudomásul veszi, amennyiben nyertesnek nyilvánítják, 
szerződéskötésre nem jelölhet ki mást maga helyett.  
 

5. Nyilatkozat kizáró okokról  
 

6. Nyilatkozat átláthatóságról  
 

7. Nyilatkozat arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) 
példánnyal megegyezik.  
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1. sz. melléklet 

Ajánlattevő adatai 

Jogi személy esetén:  

Cégnév  

Székhely  

Telephely (releváns esetben)  

Cégjegyzékszám  

Adószám  

Egységes statisztikai számjel  

Bankszámlaszám, bank neve  

Hivatalos képviselő neve  

Kapcsolattartó neve  

Kapcsolattartó telefonszáma  

Kapcsolattartó e-mail címe  

Havi bérleti díjra tett ajánlat  

Egyéb adat, amit Ajánlattevő 

közölni kíván 

 

 

Természetes személy esetén:  

Név  

Cím  

Személyi igazolvány szám  

Adóazonosító jel  

Telefonszám  

E-mail cím  

Havi bérleti díjra tett ajánlat  

Egyéb adat, amit Ajánlattevő 

közölni kíván 

 

 

Kelt: ……………….…, 2022. ………….…… hó …………. nap 
 
 

……………………………………. 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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2. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

megfelelő szakképesítésről 

 

 

Alulírott .............................. (név), mint a(z) ...................................................(cégnév, székhely) ajánlattevő 
nyilatkozattételre jogosult képviselője, nyilatkozom, hogy: 
 
 

a) *a pályázati feltételeknek megfelelő szakképesítéssel (turisztikai/kereskedelmi/vendéglátói/gazdasági) 
rendelkezem. 
 

b) *a pályázati feltételnek megfelelő szakképesítéssel (turisztikai/kereskedelmi/vendéglátói/gazdasági) 
rendelkező min 1. fő szakembert foglalkoztatok:  
 

*(a megfelelő aláhúzandó) 
 
A fentiek igazolására a pályázathoz csatoltam a szakember önéletrajzát, képesítését igazoló 
dokumentumá(i)nak másolatát, illetve alkalmazott esetén munkaszerződésének/megbízásának másolatát.   
 

 
Jelen nyilatkozatot az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, mint ajánlatkérő által indított, „Ajándékbolt” 
tárgyú üzemeltetési pályázati eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 
Kelt: ……………….…, 2022. ………….…… hó …………. nap 
 
 

……………………………………. 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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3. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a működtetéshez szükséges pénzügyi fedezetről 

 

 

Alulírott .............................. (név), mint a(z) ...................................................(cégnév, székhely) ajánlattevő 
nyilatkozattételre jogosult képviselője, nyilatkozom, hogy: 
 
 
- rendelkezem az „Ajándékbolt” működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezettel, rendelkezem a mellékelt 

Üzemeltetési tervben bemutatott egyéves üzemeltetési költségeknek megfelelő pénzügyi fedezettel, 
- pénzintézeti számlámon 1 éven belül 60 napot meghaladó sorban állás vagy tartozás nem fordult elő. 

 
Jelen nyilatkozatot az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, mint ajánlatkérő által indított, „Ajándékbolt” 
tárgyú üzemeltetési pályázati eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 
Kelt: ……………….…, 2022. ………….…… hó …………. nap 
 
 

……………………………………. 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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4. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

pályázati feltételek elfogadásáról 

 

Alulírott .............................. (név), mint a(z) ...................................................(cégnév, székhely) ajánlattevő 
nyilatkozattételre jogosult képviselője, az alábbiakról nyilatkozom:  
 
 
- elfogadom a pályázati felhívás és a bérleti és üzemeltetési szerződéstervezetben foglalt feltételeket 

 
- tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítanak, szerződéskötésre nem jelölhetek ki mást 

magam helyett. 
 

 
Jelen nyilatkozatot az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, mint ajánlatkérő által indított, „Ajándékbolt” 
tárgyú üzemeltetési pályázati eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 
Kelt: ……………….…, 2022. ………….…… hó …………. nap 
 
 

……………………………………. 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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5. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

A kizáró okok hatálya alóli mentességről 

 

Alulírott .............................. (név), mint a(z) ...................................................(cégnév, székhely) ajánlattevő 
nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt céggel, 
mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn kizáró okok: 
 

a) Ajánlattevő nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési 
eljárás alatt; 

b) Ajánlattevő tevékenységét nem függesztette fel, és nem függesztették fel,  
c) Ajánlattevőnek nincs - az adózás rendjéről szóló törvény szerinti - hatvan napnál régebben lejárt 

esedékességű köztartozása; 
d) Ajánlattevő büntetlen előéletű;  
e) Ajánlattevő gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, illetve tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős 
ítéletében nem korlátozta; 

f) Ajánlattevőt állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - 
eljárásból nem zárták ki. 

 
 

Jelen nyilatkozatot az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, mint ajánlatkérő által indított, „Ajándékbolt” 
tárgyú üzemeltetési pályázati eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
Kelt: ……………….…, 2022. ………….…… hó …………. nap 
 
 

……………………………………. 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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6. sz. melléklet 
 
 

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

meghatározott 
 

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY 
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET RÉSZÉRE 

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

 
Alulírott 
 név: 
 születéskori név: 
 anyja neve: 
 születési helye, ideje: 
 
mint a 
 szervezet neve: 
 székhelye: 
 adószáma: 
 cégjegyzékszám / nyilvántartásba vételi száma:  
 
törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam 
képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. b.) pontja 
alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 
 
Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek: 
 

a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (új Pmt.) szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljeskörűen; 

 
b) az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:1 

- az Európai Unió valamely tagállama:  

o Magyarország 

o egyéb: …………………………, vagy  

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ………………., vagy 

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………………..., vagy 

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye 

van: ………………….. 

 

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom, 
hogy a Tao. 4. § 11. h.) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem; 

 

                                                 
1
 A megfelelő válasz aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni. 
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d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. 
pontjában mutatok be teljeskörűen 

 
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy 

- kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel 
nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem 
teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 
55. §-ában foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 
Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.]; 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az Aggteleki 
Nemzeti Park Igazgatóság felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 
szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.] 

- az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a 
szerződésből eredő követelés elévüléséig az Áht. 55. §-ában foglaltak szerint jogosult az általam 
képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat 
kezelni. 

 
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor 
a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül 
megküldöm az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet 
már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 
 

 

Kelt: ……………….…, 2022. ………….…… hó …………. nap 
 
 

……………………………………. 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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1. pont: Nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól2 

Ssz. Név Születési név Születési hely Születési ideje Anyja neve 
Tulajdoni hányad 

% 
Befolyás, szavazati jog 

mértéke % 

1.               

2.               

3.               

 
Kelt: ……………….…, 2022. ………….…… hó …………. nap 
 

……………….................................. 
cégszerű aláírás 

                                                 
2
 Tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy 

egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban 

lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

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

befolyással rendelkezik, 

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy 

ügyfél tevékenysége felett, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 

képviseletében eljár, 

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében 

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 

eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá 

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá 

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője [2017. évi LVIII. 

tv. (új Pmt.) 3. § 38. pont] 

 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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2. pont: Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és azok 
tényleges tulajdonosairól 

Ssz. 

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak 

neve 

tulajdoni 
hányadának 

mértéke 
% 

befolyásának, 
szavazati 
jogának 
mértéke 

% 

adóilletősége neve 
születési 

neve 
születési 

helye 
születési 

ideje 
anyja neve 

tulajdoni 
hányad 

% 

befolyás, 
szavazati jog 

mértéke 
% 

1. 

        

              

              

              

2. 

        

              

              

              

3. 

        

              

              

              

 
Kelt: ……………….…, 2022. ………….…… hó …………. nap 
 

 
……………….................................. 

cégszerű aláírás 
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7. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT  

Papír alapú és elektronikus ajánlat egyezőségéről 

 
 
 

Alulírott.............…………………….., mint a(z) ….....………………………………. 
………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője 
nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott PDF formátumú példánya a papír alapú 
(eredeti) példánnyal megegyezik. 
 

Jelen nyilatkozatot az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, mint ajánlatkérő által indított, 
„Ajándékbolt” tárgyú üzemeltetési pályázati eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 

Kelt: ……………….…, 2022. ………….…… hó …………. nap 
 
 

……………………………………. 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 


