
























TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 
 
 

Alulírott, ………………………………………. a …………………………………(név) ………………………………………. 
(cím/székhely) képviseletében az alábbi nyilatkozatot teszem az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 43. § rendelkezéseire figyelemmel: 
 
Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kiíró (9021 Győr, Árpád út 28-32.), „az Észak-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság Rábai Szakaszmérnökségének területén kijelölt 
faállományok véghasználati faanyagának lábon történő értékesítésére, 
kitermelésére, továbbá az erdőfelújítás első kivitelének elvégzése” –  
 
tárgyú pályázati eljárásával kapcsolatban kijelentem, hogy tudomásul veszem és 
betartom az alábbiakat: 

  
Az ajánlattevő a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján a 
szerződéskötésig - illetőleg a 39. § (2)-(3) bekezdésében megjelölt tárgyalás 
megkezdéséig - köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati 
eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a kiíró által a rendelkezésére bocsátott 
minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem 
adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, konzorcionális ajánlat esetén a 
konzorciumi résztvevőkkel, valamint az ajánlattevő meghatalmazott jogi képviselőjével, 
illetve az ajánlat elkészítéséhez az ajánlattevő által igénybe vett, felhatalmazással 
rendelkező egyéb szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban 
e személyekre is kiterjed. 
 
Ha az ajánlattevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát 
megsértette, a kiíró az ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja. 
 
 
 
 
Kelt: ………………….., ………... év ………………… hó …..napján 
 
 
 
 
    …………………………………………… (aláírás) 
 …………………………………………… (név) 
 
 
 



 
N Y I L A T K O Z A T 

(kérjük a kipontozott részeket kitölteni) 
 
Jelen nyilatkozatot az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9021 Győr, Árpád út 28-32.) mint 
kiíró által a „az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Rábai Szakaszmérnökségének 
területén kijelölt faállományok véghasználati faanyagának lábon történő 
értékesítésére, kitermelésére, továbbá az erdőfelújítás első kivitelének elvégzése” - 
tárgyában kiírt pályázati felhívása vonatkozásában, az ajánlat részeként teszem. 
 

Ajánlattevő neve:………………………………………………………………………………………. 
 
Ajánlattevő 
székhelye:………………………………………………………………………………… 
 
Ajánlattevő 
képviselője:………………………………………………………………………………. 
 
Ajánlattevő 
tulajdonosai:……………………………………………………………………………... 
 
Ajánlattevő tulajdonosainak tulajdoni hányada (%-
ban):………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon:………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefax:…………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail:…………………………………………………………………………………………………. 
 
Bankszámlaszám:……………………………………………………………………………………… 
 
Cégjegyzékszám (Vállalkozói 
ig.szám):……………………………………………………………… 
 
Adószám:………………………………………………………………………………………………. 

 

1. Alulírott …………………………………………….…………………………..……, mint a(z) 
…………………………………………………………………………….…(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 
képviselője – a pályázati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, 
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy a 
pályázati felhívásban foglalt valamennyi feltételt, és a szerződés feltételeit megismertük, 
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződést 
az alábbi összegű vételár megfizetése mellett teljesítjük. 

  



Tételszám Értékesítés tárgya 
Ajánlati ár 
(nettó Ft)* 

Ajánlati ár 
(bruttó Ft)* 

1. 
Rábapatona 22/A erdőrészlet 
faállománya 

 
 

2. 
Rábaszentmiklós 16/B erdőrészlet 
faállománya 

 
 

 Összesen:   

(Az ajánlati ár feltüntetése csak a pályázni kívánt tételek esetén szükséges, a kimaradó 
tételeket egyértelműen húzza át egy vonallal.) 

 

2. Alulírott …………………………………………….…………………………..……, mint a(z) 
…………………………………………………………………………………………(cégnév, székhely) cégjegyzésre 
jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § 
(1) bekezdésében felsorolt alábbi kizáró okok: 
 

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

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan 

napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik; 
d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt 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 áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben 
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése 
alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta; 

f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – 
eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták. 

- velem vagy cégemmel szemben nem állnak fenn. 
 
3. Alulírott …………………………………………….…………………………..……, mint a(z) 
…………………………………………………………………………….…(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 
képviselője a vállalom, hogy az ajánlatomat az ajánlattételi határidő lejártának napját követő 
60 napig változatlan fenntartom. 
 
4. Alulírott …………………………………………….…………………………..……, mint a(z) 
…………………………………………………………………………….…(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 
képviselője kijelentem, hogy a cég megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 



törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feltételeknek, azaz átlátható 
szervezetnek minősül. 
 
5. Alulírott …………………………………………….…………………………..……, mint a(z) 
…………………………………………………………………………….…(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 
képviselője kijelentem, hogy a kiíróval szemben műszaki, pénzügyi, adminisztratív 
tartozásom nem áll fenn. 

 
Keltezés:………………..(helység)……….(év)……………(hónap)……….(nap) 
 
 
            ……..…………………………………. 
                            (cégszerű aláírás) 
 


