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JELENTKEZÉSI ADATLAP 

a MÁV-HÉV Zrt. által bérbeadásra meghirdetett ingatlan bérbeadási pályázatához. 
Az ingatlan címe, megnevezése:  

H8 Budapest, XVI. Ker. Mátyásföld repülőtér, HÉV állomásépület üzlethelyiség 21,6 m2 

 
I. A pályázó adatai: 

1. A Pályázó neve:  ................................................................................................................................  

2. Természetes személy pályázó esetén: 

a. születési neve:  ..........................................................................................................................  

b. születési helye, ideje: ................................................................................................................  

c. anyja neve:  ...............................................................................................................................  

d. lakcíme:  ....................................................................................................................................  

e. pályázattal kapcsolatos értesítések megküldési címe: .............................................................  

f. telefon:  .....................................................................................................................................  

g. e-mail címe: ..............................................................................................................................  

h. vállalkozói igazolvány száma (amennyiben van): .....................................................................  

i. adóazonosító jele: .....................................................................................................................  

j. személyi igazolvány/útlevél száma:  .........................................................................................  

k. bankszámlaszáma:  ...................................................................................................................  

3. Jogi személy (társaság) pályázó esetén: 

a. székhelye:  .................................................................................................................................  

b. cégjegyzékszáma:  .....................................................................................................................  

c. adószáma:  ................................................................................................................................  

d. bankszámlaszáma:  ...................................................................................................................  

e. telefon:  .....................................................................................................................................  

f. e-mail címe: ..............................................................................................................................  

g. képviselő neve:  ........................................................................................................................  

h. az utoljára letétbe helyezett éves beszámoló dátuma: ............................................................  

i. az utoljára letétbe helyezett eredmény-kimutatás szerinti árbevétele:  .................................  

II. A meghirdetett ingatlanra vonatkozó ajánlat: 

1. A bérleményben végezni kívánt üzleti tevékenység: ………………………………… ...................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

2. A megajánlott bérleti díj nagysága:  ...................................................................... Ft/hó + ÁFA  
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III. Nyilatkozatok 

Alulírott pályázó kijelentem, hogy a bérbeadás tárgyát képező ingatlant megismertem, ajánlatomat a 
Pályázati Felhívás, a MÁV-HÉV Zrt. honlapján megtalálható Ingatlanbérleti Utasítás, a Pályázói Nyilatkozat, 
az ingatlanbérleti mintaszerződés és minden további, pályázati kiíráshoz csatolt dokumentum tartalmának 
ismeretében tettem meg, az azokban foglaltakat tudomásul veszem és elfogadom. Kijelentem tovább, hogy 
a honlapon megtalálható Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismertem: 

Gazdasági társaság esetén: 

https://mav-hev.hu/sites/default/files/201911/MAV_HEV_adatkezelesi_tajakoztato_szerzdosek_kapcsolattarto.pdf  

Magánszemély esetén: 

https://www.mav-hev.hu/sites/default/files/2020-12/Adatkezelési%20tájékoztató_magánszemély.pdf 

A bérleményen saját költségen, megtérítési igény nélkül tervezett beruházás ismertetése: 

 ........................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................................  

A beruházás becsült költsége: …………………………………………………….. Ft+ÁFA. 

A bérleményen eszközölni kívánt felújítási, átalakítási munkálatok előzetes műszaki leírását, a 
megvalósítani kívánt állapot látványtervét, homlokzati tervét mellékletként csatolom. 

Kötelezettséget vállalok bérleti ajánlatomnak a pályázat benyújtási határidejének napjától számított 90 
(kilencven) napig történő fenntartására. 

A Pályázatra való jelentkezéssel elfogadom, hogy a befizetett ajánlati biztosíték után a MÁV-HÉV Zrt. 
kamatot nem fizet, továbbá azt, hogy az ajánlati biztosíték az alábbi esetekben nem jár vissza: 

 ha a Pályázati Felhívás szerint megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át (az 
óvadékba beleszámít), 

 ha a pályázat nyerteseként a szerződést határidőben nem kötöm meg, vagy a szerződés teljesítése az 
érdekkörömben felmerült okból hiúsul meg, 

 ha a pályázóként az ajánlati kötöttség időtartama alatt pályázatomat visszavonom. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a befizetett ajánlati biztosíték visszajár, úgy annak visszafizetése – 
kamatok nélkül – a pályázat eredményhirdetését vagy a pályázat visszavonása esetén a pályázatbeadási 
határidőtől számított 45 (negyvenöt) napon belül átutalással történik arra a bankszámlára, amelyről a 
pályázó az alábbiakban rendelkezik:  

Számlatulajdonos neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Számlaszám:  .....................................................................................................................................................   

https://mav-hev.hu/sites/default/files/201911/MAV_HEV_adatkezelesi_tajakoztato_szerzdosek_kapcsolattarto.pdf
https://www.mav-hev.hu/sites/default/files/2020-12/Adatkezelési%20tájékoztató_magánszemély.pdf
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Tudomásul veszem, hogy a Pályázatomban szereplő adatok, a pályázat bontásáig üzleti titkot képeznek. 
Kijelentem, hogy az üzleti titok általam, megbízóm, cégem, vagy azok bármelyik alkalmazottja, illetve ez úton 
bármely harmadik személy által történő megsértéséért kártérítési, illetve kártalanítási felelősségemet 
elismerem és ezekért megbízómmal, cégemmel egyetemlegesen helytállok. 

Kelt: ……………………………….., ………. év ………………………… hó …. nap 

  ............................................... (aláírás) 

  .................................................... (név) 

  .............................................. (tisztség) 

  .................................... (társaság neve) 

 

 

 

 

Kötelező mellékletek: 
1. Gazdasági társaság esetén: 

 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, 

 létesítő okirat másolat, 

 aláírási címpéldány másolat. 
2. Természetes személy esetén személyi igazolvány/útlevél/vállalkozói igazolvány másolata. 
3. Bankszámla igazolás az ajánlati biztosíték befizetéséről egy eredeti és egy másolati példányban 
4. A bérleményen eszközölni kívánt felújítási, átalakítási munkálatok előzetes műszaki leírása, a 

megvalósítani kívánt állapot látványterve, homlokzati terve 
5. Pályázói nyilatkozat 
6. Energia- és közműszolgáltatásra vonatkozó igény bejelentése
1.  


