
6. számú melléklet 

PÁLYÁZÓ ÉRTÉKELÉSI ADATLAP  

MEGPÁLYÁZOTT BÉRLEMÉNY 

MEGNEVEZÉSE:   
   

PÁLYÁZÓ NEVE:     

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

a b c d e 

1. Vevőként már kapcsolatban állt a MÁV-HÉV 

Zrt.-vel?  Igen  Nem     
   

Igen válasz esetén a minősítés értéke: A  B  C  D  

2. Szállítóként már kapcsolatban állt a MÁV-HÉV 

Zrt.-vel?  Igen  Nem     
   

Igen válasz esetén a minősítés értéke:  A  B  C  D  

3. Kizáró okoknak való megfelelés a 11/2021/(IV.14) VIG utasítás 4.6. pontjában foglalt feltételekről való 

nyilatkozatok és igazolások alapján  

 Csőd- vagy felszámolási eljárás, kényszertörlés,  

végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési 

eljárás alatt áll  

Nem áll eljárás 

alatt  

Nem 

értelmezhető  
Eljárás alatt áll  

Tevékenységét felfüggesztette vagy akinek 

tevékenységét felfüggesztették;  

Tevékenysége nem 

került  

felfüggesztésre  

Nem 

értelmezhető  

Tevékenysége  

felfüggesztésre 

került  

60 napnál régebben lejárt esedékességű 

köztartozással rendelkezik;   

Nem rendelkezik  

60 napnál 

régebben lejárt 

köztartozással  

Nem 

értelmezhető  

Rendelkezik 60  

napnál régebben 

lejárt  

köztartozással  

Büntetett előéletű  Nem büntetett előéletű  Büntetett előéletű  

Gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági 

társaságban vezető tisztség betöltését kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll/ 

tevékenységét bíróság jogerős ítéletében 

korlátozta;  

Nincs eltiltás hatálya alatt/nincs 

korlátozva a tevékenysége  

Eltiltás hatálya 

alatt áll/  

tevékenysége 

korlátozva van  

Állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - 

három évnél nem régebben lezárult - eljárásban 

hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból 

kizárták;  

Nem adott hamis adatot  
Hamis adatot 

adott  

30 napnál korábbi esedékességű, lejárt tartozása 

van a MÁV-HÉV Zrt.-vel, vagy a MÁV-Volán 

csoport más tagjával szemben  

Nincs 30 napnál korábbi  

esedékességű, lejárt tartozása a  

Társasággal vagy a MÁV-Volán 

csoporttal szemben  

30 napnál korábbi 

esedékességű,  

lejárt tartozása 

van  

    



6. számú melléklet 

a b c d e 

Neki, vagy közvetlen hozzátartozójának, illetve 

az ő vagy a közeli hozzátartozója többségi 

befolyása alatt álló gazdasági társaságnak lezárt, 

vagy lezáratlan jogvitája van a MÁV-HÉV Zrt.-

vel, illetve a MÁV-Volán csoport bármely más 

tagjával 

Nincs lezáratlan jogvita   
Van lezáratlan 

jogvita  

A MÁV-Volán csoport tagjaival 

munkaviszonyban álló személy, vagy annak 

közeli hozzátartozója  

Nem munkaviszonyban álló fél, 

vagy annak közeli hozzátartozója  

Munkaviszonyban 

álló fél vagy  

annak közeli 

hozzátartozója  

Olyan gazdasági társaság, melyben a MÁV-

Volán csoport munkavállalói vezető 

tisztségviselők, illetve a MÁV-Volán csoport 

munkavállalói, illetve azok közeli hozzátartozói 

legalább többségi befolyással rendelkeznek (pl.: 

tulajdonos, résztulajdonos,);  

Nem olyan  

gazdasági  

társaság, amelyre 

a feltétel megfelel  

Nem 

értelmezhető  

Olyan gazdasági  

társaság, amelyre 

a feltétel megfelel  

Vele szemben a versenyeztetési eljárást 

megelőző 3 évben jogerős környezetvédelmi 

bírságot szabtak ki  

Nem szabtak ki rá az elmúlt 3 

évben környezetvédelmi bírságot  

Kiszabtak rá az 

elmúlt 3 évben  

környezetvédelmi 

bírságot  

4. Benyújtott pályázat szakmai tartalma megfelelő 

(nem megfelelő, ha a jelen utasítás 4.3. 

pontjában foglalt tiltott tevékenységek 

valamelyikét kívánja végezni)  

Megfelelő  Nem megfelelő  

5. A saját tőkéje a jegyzet tőkéje alá csökkent az 

egymást követő 3 évben legalább két 

alkalommal  

A saját tőke  

legfeljebb egy 

alkalommal  

csökkent a 

jegyzett tőke alá  

Nem 

értelmezhető  

A saját tőke a  

jegyzett tőke alatt  

volt legalább két 

alkalommal  

6. Ajánlattételi biztosíték előírt összege a MÁV-

HÉV Zrt. bankszámláján jóváírásra került  Igen  Nem  

7. Altman "Z" mutató értéke 

20…. év     Megfelelő  Nem megfelelő  

20.... év     Megfelelő  Nem megfelelő  

20…. év     Megfelelő  Nem megfelelő  

MINŐSÍTÉS EREDMÉNYE 

(Amennyiben az "e" oszlopban szereplő 

értékek közül egy is jelölésre került, úgy a 

"nem megfelelő" választandó)  

Megfelelt Nem megfelelt  

ÉRTÉKELŐ NEVE     

ÉRTÉKELÉS DÁTUMA     

ÉRTÉKELÉS JÓVÁHAGYÓJA     

 


