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PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT 

a MÁV-HÉV Zrt. által bérbeadásra meghirdetett ingatlan bérbeadási pályázatához 

Alulírott, nyilatkozom, hogy 

a) nem állok csőd- vagy felszámolási eljárás, kényszertörlés, végelszámolás, önkormányzati 
adósságrendezési eljárás alatt; 

b) tevékenységemet nem függesztettem fel, és nem függesztették fel; 

c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti, vagy a 2017. december 31-ig 
hatályban volt, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan 
napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezem; 

d) *az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt nem vagyok büntetett előéletű: 

da. a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. 
fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott 
gazdasági bűncselekmény, 

db. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott 
korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom 
biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító 
bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott 
gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit 
és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott 
tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény; 

e) *gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt nem állok, illetve tevékenységemet a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős 
ítéletében nem korlátozta; 

f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis 
adatot nem szolgáltattam, és ezért az eljárásból nem zártak ki; 

g) 30 napon túli lejárt tartozásom nincsen a MÁV-HÉV Zrt.-vel, vagy a MÁV-Volán csoport más tagjával 
szemben; 

h) *nekem, vagy közvetlen hozzátartozómnak, illetve nekem vagy a közeli hozzátartozómnak többségi 
befolyása alatt álló gazdasági társaságnak lezárt vagy lezáratlan jogvitája nincs a MÁV-HÉV Zrt.-vel, 
illetve a MÁV-Volán csoport bármely más tagjával; 

i) *nem vagyok a MÁV-Volán csoport tagjaival munkaviszonyban álló személy, és azok közeli 
hozzátartozója;  

j) az általam képviselt gazdasági társaságban a MÁV-Volán csoport munkavállalói vezető tisztségviselők, 
illetve a MÁV-Volán csoport munkavállalói, illetve azok közeli hozzátartozói nem rendelkeznek 
legalább többségi befolyással (pl.: tulajdonos, résztulajdonos,); 

k) az általam képviselt gazdasági társasággal, illetve vállalkozókén velem szemben a versenyeztetési 
eljárást megelőző 3 évben jogerős környezetvédelmi bírságot nem szabtak ki. 

l) hogy a bérlemény mindennemű adottságát, így különösen, de nem kizárólagosan annak 
elhelyezkedését, méretét, állapotát, valamint közművekkel való ellátottságát megismertem és az 
általam tervezett célra alkalmasnak találtam.  
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m) hogy a pályázati felhíváshoz 5. sz. mellékletként csatolt bérleti szerződésben foglaltakat megismertem, 
és nyertességem esetére kötelezettséget vállalok annak változatlan megszövegezéssel történő 
megkötésére. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes pályázóként az érdekkörömben felmerült 
okból nem kerül sor a szerződéskötésre (szerződéskötéstől történő elállás), akkor az általam fizetendő 
meghiúsulási kötbér összege megegyezik a pályázati felhívásban megjelölt ajánlati biztosíték 
összegével, azaz az elállásom esetén, az általam megfizetett ajánlati biztosíték összege a MÁV-HÉV Zrt-
t illeti. 

Kelt: ……………………………….., ………. év ………………………… hó …. nap 
 
 
 
 
 …………………………… 
 (aláírás) 

  …………………………… 
 (név) 

  …………………………… 
 (tisztség) 

  …………………………… 
 (társaság neve

 


