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1. számú melléklet 

B É R L E T I  S Z E R Z Ő D É S  
 

 

 

(továbbiakban: Szerződés), amely létrejött egyrészről 

 

a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2509 Esztergom, Strázsa-hegy, adószám: 15325763-2-11, képv.: 

Füri András igazgató), – a továbbiakban: Bérbeadó –, 

másrészről 

 

a……………………………………………(cím:, képv.:  , adószám: , cégjegyzékszám: , bankszámlaszám:), 

– a továbbiakban: Bérlő – (Bérbeadó és Bérlő együttesen: Felek, vagy Szerződő Felek) között, alulírott 

napon és helyen, a következő feltételekkel: 

 

 

A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződést az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: 

Vtv.) 24. § (1) bekezdés alapján, nyilvános pályázat alapján kötötték meg. 

1. A Bérbeadó 2021. május 1. napjától 2023. december 31-ig terjedő határozott időre bérbe adja, a 

Bérlő pedig bérbe veszi a Magyar Állam tulajdonában és a Bérbeadó vagyonkezelésében lévő, 1. 

sz. mellékletben felsorolt eszközöket (továbbiakban: Eszközök, külön említve: Eszköz). A Felek 

megállapodnak, hogy a Bérbeadó kifejezetten hozzájárul, hogy a Bérlő a bérbe adott Eszközöket 

harmadik személyek részére (továbbiakban: Használó), szabadidős célból használatba adja 

(továbbiakban: Hasznosítás). A Bérlő kijelenti, hogy rendelkezik kenu és kerékpár bérbeadási és 

túravezetői-, vízitúra szervezői és oktatói-, illetve egyéb vendéglátó ipari és/vagy turisztikai 

tevékenység folytatásra vonatkozó engedéllyel. A Bérlő kijelenti továbbá, hogy a vízi 

közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvényben és a vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 

22.) NFM rendeletben foglaltaknak megfelel és az azokban foglalt szabályok szerint jár el.  

 

Jelen bérleti szerződés elsősorban a LIFE DANUBE Floodplains rövid elnevezésű, LIFE14 

NAT/SK/001306 azonosítószámú pályázat (továbbiakban: Pályázat) E4-es akciójának keretében 

szervezett természetismereti vízitúrák, illetve természetismereti kerékpártúrák megvalósítását 

szolgálja. A Bérlő az Eszközök Hasznosításakor köteles jelenléti ívet (2. sz. melléklet) vezetni és 

azt a Használókkal aláíratni. A jelenléti ív kötelező melléklete az adatvédelmi tájékoztató (3. sz. 

melléklet), melyet a Bérlő köteles a Használóknak bemutatni. A Bérlő köteles továbbá az aláírt 

jelenléti íveket negyedévente a negyedévet követő hónap 10. napjáig összegyűjtve átadni a 

Bérbeadó részére. Amennyiben a Bérbeadó nem teljesíti a jelenléti ívek leadására vonatkozó 

kötelezettségét, napi 2.000,-Ft összegű kötbért köteles fizetni Bérbeadó részére a késedelem 

minden napjára. 

 
Az Eszközök Hasznosításáért a Használóktól kért díjat (kölcsönzési díjat) a Bérlő jogosult 

meghatározni. Bérlő az Eszközök Hasznosítása során köteles a hatályos jogszabályokban 

előírtaknak megfelelni. 

 

Hasznosítás helye: a Duna és az Ipoly folyók DINPI működési területén található szakaszai. A 

Duna esetében ez Gönyű és Kisapostag között, az Ipolyon pedig Balassagyarmat és a torkolat 

között található. 

 

 

2. Szerződő Felek az Eszközök éves bérleti díját ……..… Ft, azaz ………………………….. forint 

összegben (továbbiakban: Éves bérleti díj) határozzák meg. Szerződő Felek megállapodnak, 

hogy a Bérlő minden évben az alábbi megosztásban köteles az Éves bérleti díjat megfizetni: 
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A kenus és kerékpáros főszezonban 

(június-augusztus, 3 hónap) 

 

bruttó  ……………,-Ft/hó, 

Főszezonon kívül 

májusban és szeptemberben (2 hónap) 

 

bruttó ……………,- Ft/hó, 

Holtszezonban 

(október-április, 7 hónap) 

 

bruttó …………..….-Ft/hó 

 

összesen (éves bérleti díj) 

 

bruttó………………..Ft/év 

 

3. Bérbeadó negyedévente előre jogosult számlát kiállítani Bérlő felé. A Bérlő köteles az aktuális 

negyedévre vonatkozó bérleti díj összegét a Bérbeadó által kibocsátott számla alapján, annak 

kézhezvételét követő 8 napon belül a Bérbeadó MÁK 10032000-01711813-00000000 számú 

bankszámlájára történő átutalással egy összegben megfizetni. A számlán szereplő összeg 

késedelmes fizetése esetén a Bérlő köteles a késedelem időtartamára a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot fizetni Bérbeadó 

részére. 

 

4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2021. évet követő évekre vonatkozóan a Bérbeadó jogosult az 

Éves bérleti díj összegét a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet megelőző 

évre számított infláció mértékével növelt mértékben megemelni. A Bérbeadó a megemelt Éves 

bérleti díj mértékét a tárgyév március 31-ig írásban közli Bérlővel, és a továbbiakban a megemelt 

Éves bérleti díj összegét a Bérlő részére kiszámlázza. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Éves 

bérleti díj adott évre vonatkozó mértékének meghatározásáról történt esetleges késedelmes 

értesítés a Bérlőt a megemelt díj összegének megfizetése alól nem mentesíti. 

 

5. A Felek megállapodnak, hogy az Eszközök Bérlő részére történő átadásáról jegyzőkönyvet 

vesznek fel. Az átadás-átvétel során az Eszközök esetleges sérüléseit és hiányosságait Bérlőnek a 

Bérbeadó felé jeleznie kell, mely sérülések, hiányosságok a jegyzőkönyvben részletesen 

rögzítésre kerülnek. Ennek elmulasztása esetén a Bérlő a későbbiekben a Bérbeadóval szemben 

nem hivatkozhat az Eszközök átadás-átvételekor fennálló esetleges hibáira vagy hiányosságaira. 

Az Eszközök átadás-átvételét követően a Bérbeadó az Eszközök állapotáért felelősséget nem 

vállal. A Bérlő az Eszközök elveszéséből, ellopásából, vagy megsemmisüléséből eredő, illetve 

egyébként az Eszközökben keletkezett – a természetes elhasználódásból eredő, de a 

rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló kisebb hibák, így különösen a karcolások, és egyéb 

felületi sérülések (a továbbiakban: Kisebb sérülések) kivételével – minden kárért felróhatóságra 

tekintet nélkül, teljes körű felelősséggel tartozik Bérbeadó irányába. A Felek rögzítik, hogy a 

Bérlő a Használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

 

 Bérlő köteles az Eszközök – a Kisebb sérülések kivételével – bármilyen megrongálódását, 

megsérülését, megsemmisülését, vagy elveszését a Bérbeadónak, illetve bűncselekmény 

elkövetésének alapos gyanúja esetén a rendőrségnek haladéktalanul jelenteni. Szerződő Felek 

rögzítik, hogy a megsemmisült, elveszett, ellopott (továbbiakban együtt: Megsemmisült) 

Eszközök pótlására Bérbeadó nem köteles, ugyanakkor a Bérlő köteles a Bérbeadó részére a 

Megsemmisült Eszköz aktuális használtpiaci értékét a kár bekövetkezését követő 30 napon belül 

megtéríteni. A Megsemmisült Eszköz tekintetében a Szerződés automatikusan megszűnik.  

   

6. Az Eszközök szerződéskötéskori tárolási helyéről (2509 Esztergom, Strázsa-hegy) a hasznosítási 

helyére történő szállítás költségei, továbbá minden ezzel kapcsolatosan felmerülő díj, költség a 

Bérlőt terheli. A Bérlő az Eszközöket …….………………………………….…………. 

(telephely neve) köteles tárolni és köteles gondoskodni azok biztonságos, zárt és fedett helyen 

való tárolásáról. A jelen pontban rögzített tárolási, illetve hasznosítási helyet a Bérlő csak a 

Bérbeadó hozzájárulásával változtathatja meg. Az utánfutók vonatkozásában a Bérlő köteles a 
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Bérbeadóval üzembentartói szerződést kötni, illetve az alapján Bérlő köteles a kötelező 

gépjármű-felelősség biztosítást megkötni és annak költségeit viselni. Az utánfutók 

vizsgáztatásának, éves adójának és az esetlegesen igénybe vett CASCO biztosításának költségeit 

pedig a Bérbeadó viseli.  

 

7. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Bérlő az Eszközöket saját felelősségére használja, illetve 

hasznosítja. A Bérbeadót, illetve az MNV Zrt.-t a Hasznosításból eredő, azzal összefüggő 

esetleges károkért felelősség nem terheli.  

 

A Bérlő – a Kisebb sérülések kivételével – az Eszközök szakszerű javításáról, karbantartásáról és 

szervízeléséről saját költségen köteles folyamatosan gondoskodni, a jelen pont szerinti kivétellel 

a Hasznosítás folytán keletkezett sérülések, hibák (a továbbiakban együtt: Hiba) javítását, 

javíttatását a sérülés, hiba keletkezésétől számított 8 napon belül elvégeztetni. Az előzőekben 

rögzített kötelezettségek elmulasztásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő mindennemű 

kárért Bérlő teljes körű kártérítési kötelezettséggel tartozik a Bérbeadó, a Használó, vagy 

károsult harmadik személyek irányába. Amennyiben a Bérlő a Hiba javítását határidőben nem 

végzi el, a Bérbeadó jogosult az Eszközök javítását maga elvégeztetni. Ebben az esetben a 

javítási költségeket a Bérlő a Bérbeadó továbbszámlázása alapján köteles megfizetni Bérbeadó 

részére. 

 

8. A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó foglalkoztatottjai - DINPI dolgozói kártya 

felmutatásával - jogosultak az Eszközöket 50%-os kedvezménnyel saját célra igénybe venni.  

 

9. A Bérbeadó jogosult az Eszközökkel saját túrát szervezni, különös tekintettel a Pályázat 

megvalósításához szükséges túravezető képzések, bemutatótúrák és előre meghirdetett garantált 

túrák esetében, mely túrákhoz a Bérbeadó jogosult térítés ellenében a Bérlőtől túravezetés 

szolgáltatást és az Eszközök szállítását igénybe venni. A Bérbeadó a saját túrák alatt igénybe vett 

Eszközök használatáért a Bérlőnek semmilyen díjat vagy járulékos költséget nem köteles fizetni. 

A Felek megállapodnak, hogy az esetlegesen felmerült túravezetési és szállítási díjat a Bérlő által 

kiállított számla ellenében kompenzáció útján beszámítják az elszámolásra kerülő Bérleti díjba. 

Ha az adott negyedévben a teljes Bérleti díj kompenzálásra került, abban az esetben a Bérbeadó 

köteles a fennmaradó túravezetési és szállítási díj összegét a Bérlő által kibocsátott számla 

alapján, annak kézhezvételét követő 30 napon belül Bérlő, számlán feltüntetett bankszámlájára 

történő átutalással egy összegben megfizetni. A számlán szereplő összeg késedelmes fizetése 

esetén a Bérbeadó köteles a késedelem időtartamára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot fizetni Bérbeadó részére. A Felek 

megállapodnak, hogy a túravezetés díja bruttó 5000.- Ft/nap, az Eszközök szállításának díja 

bruttó 200.- Ft/km. Bérbeadó saját túraszervezésének igényét külön megrendeléssel, legalább egy 

nappal a tervezett időpont előtt köteles jelezni a Bérlőnek. 

 

10. A Bérlő köteles gondoskodni a Hasznosításhoz esetlegesen szükséges engedélyek beszerzéséről, 

illetve bejelentések megtételéről, a Hasznosítással összefüggő adatkezelések jogszerűségének 

biztosításáról. Jelen szerződés a szükséges engedélyek megszerzése, bejelentések megtétele alól 

nem mentesít. Bérlő köteles a hatályos jogszabályokban, és a hatósági engedélyekben rögzített 

előírásokat maradéktalanul betartani. Az engedélyek hiányából, az abban foglalt előírások be 

nem tartásból, illetve a bejelentési kötelezettség elmulasztásából, továbbá az egyéb jogszabályi 

előírások megsértéséből eredő felelősség – ideértve különösen az esetlegesen kiszabott bírságok 

megfizetését – kizárólagosan Bérlőt terheli. 

 

11. A Felek közötti elszámoláshoz szükséges minden bizonylatot Bérlő köteles Bérbeadónak átadni.  

 

12. A Bérbeadó jogosult bármikor, előzetes bejelentés vagy értesítés nélkül ellenőrizni a Bérlő által 

jelen Szerződés alapján végzett tevékenységet. A Bérbeadó ellenőrzési jogosultsága magában 
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foglalja különösen a Hasznosítás szabályszerűségének, továbbá a balesetvédelmi előírások 

betartásának és az Eszközök állapotának ellenőrzését. 

 

  Az ellenőrzés eredményét – amennyiben annak során hiányosság, vagy szabálytalanság volt 

megállapítható – a Bérbeadó jegyzőkönyvben köteles dokumentálni, melyet a Bérlő köteles 

jóváhagyólag aláírni. 

 

13. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó részéről a kapcsolattartó Szontaghné 

Mosoni Dóra pr- és projektkommunikációs referens (tel.: 06-30/329-5461; mosonid@dinpi.hu). 

A Bérlő részéről ………………………………………………….. (tel:........................................ , 

e-mail:………………………………..………..) 

 

14. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést, tekintettel annak határozott időtartamára, rendes 

felmondással nem jogosultak megszüntetni.  

 A jelen Szerződés megszűnhet: 

 rendkívüli felmondással, 

 közös megegyezéssel, 

 ha a Bérlő jogutód nélkül megszűnik. 

 

A Bérbeadó a szerződést Bérlő szerződésszegésére alapítottan írásban, rendkívüli felmondással 

felmondhatja, ha 

 a Bérlő a tevékenységére vonatkozó hatályos jogszabályokban, hatósági engedélyekben 

rögzített előírásokat megszegi,  

vagy a szükséges engedélyek beszerzéséről, bejelentések megtételéről nem gondoskodik, 

 a Bérlő a jelen szerződésben rögzített bármely előírást megszegi, vagy bármely szerződéses 

kötelezettségét nem, vagy nem határidőben teljesíti, 

 a Bérlő az Eszközöket a Szerződésben kikötött használati módtól eltérő célra használja vagy 

adja használatra,  

 a Bérlővel szemben végelszámolási, felszámolási eljárás indult,  

 ha a Bérlő, illetve a hasznosításban részt vevő, a Bérlővel közvetlen, vagy közvetett 

jogviszonyban álló harmadik fél a továbbiakban már nem minősül átlátható szervezetnek. 

        

A rendkívüli felmondás annak közlésével, azonnali hatállyal szünteti meg a Szerződést. A Felek 

kijelentik, hogy a Szerződés bármely okból történő megszűnését követő 5 napon belül egymással 

elszámolnak.  

 

A Bérlő a Szerződés bármely okból történő megszűnésének napján köteles a Bérbeadó részére az 

Eszközöket visszaadni. Az Eszközök esetleges sérülései és hiányosságai az átadás-átvétel során a 

jegyzőkönyvben részletesen rögzítésre kerülnek. A visszaadáskor hiányzó, illetve Megsemmisült 

Eszközök értékét Bérlő, - feltéve, hogy ez korábban még nem történt meg - az Eszközök aktuális 

használtpiaci értékén köteles megfizetni a Bérbeadó részére az írásban közölt felszólítását követő 

8 napon belül. A Bérlő által meg nem javíttatott Hiba javíttatásának költségét Bérlő Bérbeadó 

továbbszámlázása alapján köteles megfizetni. 

 

A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő legkésőbb a bérleti jogviszony megszűnésének napján 

az Eszközöket nem adja át Bérbeadó részére, abban az esetben napi 10.000,-Ft/Eszköz összegű 

kötbért köteles fizetni Bérbeadó részére mindaddig, míg a hiányzó Eszköz a Bérlő jogcím nélküli 

használatában van.  

 

15. Bérlő kijelenti, hogy állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) 25. § (1) bekezdése 

szerinti kizáró körülmények a tekintetében nem állnak fent, tehát 

 csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt nem áll, tevékenységét nem függesztette, 

illetve függesztették fel, 

mailto:mosonid@dinpi.hu
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 az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű 

köztartozással nem rendelkezik, 

 az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt nem büntetett előéletű: 

 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, 

 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; 

 tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 

2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, 

 állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – 

eljárásban hamisadat szolgáltatása miatt az eljárásból nem zárták ki, 

 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. 

 

16. A Bérlő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 11. § (11) 

bekezdésében rögzítettek alapján vállalja, hogy: 

 a jelen Szerződésben rögzített beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket 

teljesíti, 

 az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, 

valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 

 a jelen Szerződéssel érintett nemzeti vagyon hasznosításában a Bérlővel közvetlen vagy 

közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként kizárólag természetes személyek, vagy 

átlátható szervezetek vesznek részt. 

 

17. A Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 12. § (6b) bekezdése alapján a jelen jogviszonyba az MNV Zrt., 

mint tulajdonosi joggyakorló jogszabály erejénél fogva belép, vagy a Bérbeadó vagyonkezelői 

joga a Bérleményre vonatkozóan bármely okból megszűnik, a bérleti szerződés bérbeadói 

pozícióját szerződés-átruházás jogcímen az MNV Zrt. harmadik személyre átruházhassa. Bérlő 

kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződés-átruházáshoz való hozzájáruló 

jognyilatkozatának visszavonására irányuló jogáról jelen szerződés aláírásával kifejezetten és 

visszavonhatatlanul lemond. 

 

18. A Bérlő nyilatkozik, hogy az Nvt. 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek (a 

továbbiakban: átlátható szervezet) minősül. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pont 

szerinti, illetve jelen Szerződés mellékeltét (4. számú melléklet) képező nyilatkozatában foglaltak 

megváltozása esetén erről a Bérbeadót haladéktalanul tájékoztatja. A Felek rögzítik, hogy a 

Bérbeadó a Bérlő valótlan tartalmú nyilatkozata esetén jelen szerződést felmondhatja, vagy attól 

elállhat. Bérbeadó a felmondás vagy elállás jogát azonnali hatállyal, indokolás nélkül jogosult 

gyakorolni. Bérlő kijelenti, hogy hozzájárul jelen Szerződés mellékletét képező átláthatósági 

nyilatkozatban közölt adatok Bérbeadó általi – a szerződésből eredő követelések elévüléséig 

terjedő időtartamban történő – kezeléséhez. 

 

19. A Felek elismerik és tudomásul veszik az Agrárminisztérium, az Állami Számvevőszék, a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ellenőrzési 
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jogosultságát. Bérlő tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett 

dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az Európai uniós pénzek felhasználását ellenőrző 

szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során, szükség esetén együttműködni is 

köteles. 

 

20. Bérlő jelen okirat aláírásával hozzájárulását adja a jelen Szerződésben szereplő személyes adatai 

Bérbeadó általi, jelen Szerződéssel összefüggő nyilvántartási és egyéb ügyintézési célból történő 

kezeléséhez.  

 

 Felek kijelentik, hogy, a jelen Szerződésben feltüntetett személyek személyes adataik 

kezeléséhez, illetve a másik fél részére történő átadásához kifejezetten hozzájárultak. Erre 

tekintettel Felek szavatolnak, hogy a személyes adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával 

történik.  

 

21. Felek rögzítik, hogy az egymáshoz intézett írásbeli közléseikre a jelen Szerződésben megadott 

címeket tekintik irányadónak, e címekre küldött ajánlott küldemény, vagy tértivevény 

különszolgáltatással feladott leveleik a feladástól számított 5. munkanapon kézbesítettnek 

minősülnek akkor is, ha azok később a küldő félhez bármely okból visszaérkeznek. 

 

22. Amennyiben a jelen Szerződés valamely kikötése érvénytelennek, hatálytalannak vagy 

végrehajthatatlannak bizonyulna, úgy az nem érinti a Szerződés egészét, mindazonáltal a Felek 

kötelezik magukat, hogy ilyen esetben olyan tartalmú szerződésmódosításban fognak 

megállapodni, amely az érvénytelennek, hatálytalannak, vagy végrehajthatatlannak bizonyult 

rendelkezéssel egyenértékű eredménnyel jár. 

 

23. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük jelen szerződéssel 

összefüggésben felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – 

tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, s a vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. 

Amennyiben ez nem jön létre, úgy – hatáskörtől függően – kikötik Budai Központi Kerületi 

Bíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

24. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

 

A szerződés három, egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyet a Felek 

elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 

 

Kelt, Budapest 2021., ………………….. 

 

 

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

                            Bérbeadó                                                                                            Bérlő 

     Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

            Füri András 

            Igazgató                  

   

pénzügyileg ellenjegyezte: 
     

…………………………………………          

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

                 Talló Éva  

      gazdasági igazgató-helyettes 

    

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: …………………  
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1. melléklet 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv az eszközökről 

 

 

Eszköz neve és darabszáma 

10 db kenu négyszemélyes 

3 db kenu 12 személyes 

1 db négyszemélyes kenuk szállításra alkalmas Diaz Kft. típusú utánfutó     

(rendszám: XIU056) 

1 db 12 személyes kenuk szállítására alkalmas KOBO COOP utánfutó 

(rendszám: WAN985) 

50 db mentőmellény 

5 db műanyag hordó 

50 db evező 

36 db faevező 

9 db önfeltöltő ledes lámpa 

 

19 db Gepida Albion kerékpár 

10 db Mongoose Rockadile  kerékpár 

28 db bukósisak  

3 db gyerekülés kerékpárhoz 

28 db láthatósági mellény 

1 db kábel zár 

 

 

 

 

 

 
………………………………………….. 

Átadó 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

…………………………………………... 

Átvevő 

………………………………. 
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2. melléklet 

 

JELENLÉTI ÍV /1 

  
a LIFE DANUBE Floodplains rövid elnevezésű, LIFE14 NAT/SK/001306 azonosítószámú 

pályázat E4-es akciójának keretében szervezett természetismereti vízitúrán való részvételről 

Név Elérhetőség 

(lakcím / e-mail) 

Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Aláírásommal igazolom, hogy megismertem és tudomásul veszem a helyszínen részemre bemutatott 

adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.  
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JELENLÉTI ÍV /2 

 

a LIFE DANUBE Floodplains rövid elnevezésű, LIFE14 NAT/SK/001306 azonosítószámú 

pályázat E4-es akciójának keretében szervezett természetismereti kerékpártúrán való 

részvételről 

Név Elérhetőség 

(lakcím / e-mail) 

Aláírás 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Aláírásommal igazolom, hogy megismertem és tudomásul veszem a helyszínen részemre bemutatott 

adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.  
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3. melléklet 

 

LIFE DANUBE Floodplains rövid elnevezésű, LIFE14 NAT/SK/001306 

azonosítószámú pályázat E4-es akciójának (továbbiakban: Pályázat) keretében 

szervezett természetismereti vízitúrán, illetve természetismereti kerékpártúrán való 

részvételhez (továbbiakban: Túra) kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató 
1. Az adatkezelő és képviselőjének kiléte, elérhetőségei, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége 

Adatkezelő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) 

Adatkezelő képviselője: Füri András, igazgató 

Adatkezelő elérhetőségei: 

Székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy 

Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21. 

Postacím: 1525 Budapest, Pf.: 86. 

Hivatali Kapu cím: DINPI 

E-mail cím: dinpi@dinpi.hu 

Telefon: 06-1/391-4610 

Fax: 06-1/200-1168 

Honlap: www.dunaipoly.hu  

 

Az adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei: konyag@dinpi.hu  

2. A kapcsolódó adatkezelés 

 

2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

 

A Túra során kizárólag az Ön által megadott név, elérhetőség (lakcím, vagy e-mail) (továbbiakban: 

Adat/Személyes adat) kezelése történik, annak érdekében, hogy a megadott adatokat a Pályázat 

teljesítésének igazolásaként felhasználjuk. Más, egyéb célra az Ön által megadott Adat nem kerül 

felhasználásra. 

 

2.2. Az adatkezelés jogalapja 

 

Az Ön hozzájárulása. 

 

2.3. Az adatkezelés, illetve az adatok tárolásának időtartama 

Az Igazgatóság az Adatokat az Ön által adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli.  

3. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

 

a) hozzáférési jog 

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, 

hogy Adatainak a kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy hozzáférést 

kapjon: 

- az adatkezelés céljáról,  

- a Személyes adatok kategóriáiról, 

- az Adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy annak meghatározása szempontjairól,  

- a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogáról. 

 

b) helyesbítéshez való jog 

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy kérelmezze, hogy az 

Igazgatóság késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan Személyes adatokat, továbbá kérje hiányos 

Adatainak kiegészítését. 

http://www.dunaipoly.hu/
mailto:konyag@dinpi.hu
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c) törléshez („elfeledtetéshez”) való jog 

Ön az 1. pontban rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult kérelmezni, hogy az Igazgatóság 

késedelem nélkül törölje Személyes adatait. Az Igazgatóság pedig köteles az Adatokat késedelem 

nélkül törölni, ha a Személyes adatok kezelésére már nincs szükség, abból a célból, amelyre 

gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve ha a Személyes 

adatokat jogellenesen kezelte az Igazgatóság, valamint ha az Adatokat az adatkezelőre alkalmazandó 

uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  

 

d) a korlátozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását,  

- ha vitatja az Adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy az Igazgatóság ellenőrizze az Adatok pontosságát, 

- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az Adatok törlését és ehelyett kéri a 

felhasználásuk korlátozását,  

- ha az Igazgatóságnak már nincs szüksége az Adatokra az adatkezelés céljából, de 

Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy 

- ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

e) visszavonáshoz való jog  

Ön jogosult arra, hogy adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. 

Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

f) adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Igazgatóság rendelkezésére bocsátott Személyes adatait tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy 

ezeket az Adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés automatizált 

módon történik.  

 

g) felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga 

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125  Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-

1400; fax szám: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: 

http://www.naih.hu) panasszal fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak 

kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 
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4. melléklet 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről 

 

 
II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek 

 

1. Nyilatkozat az átláthatóságról 

 

Alulírott, mint az (adószám:) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

 

a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:  

aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és 

ab) az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban/ a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában/ olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 

amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van [a megfelelő szöveg aláhúzandó], 

és ez az ország: Magyarország, 

és 

ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, 

és 

ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 

vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 

aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amellyel kapcsolatban a 2. B)-C) pontban nyilatkozom. 

 

 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

 

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges 

tulajdonosa(i): 

 

A) Tényleges tulajdonos(ok) 

 

Neve: ..........................................................................................................................................................  

Születési neve: ...........................................................................................................................................  

Születési helye és ideje:. ............................................................................................................................  

Anyja születési neve: .................................................................................................................................  

Tulajdoni hányad: ......................................................................................................................................  

Befolyás/szavazati jog mértéke: .................................................................................................................  

 

Neve: ..........................................................................................................................................................  

Születési neve: ...........................................................................................................................................  

Születési helye és ideje:. ............................................................................................................................  

Anyja születési neve: .................................................................................................................................  

Tulajdoni hányad: ......................................................................................................................................  

Befolyás/szavazati jog mértéke: .................................................................................................................  
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B) Nyilatkozat a szervezetben közvetve vagy közvetlenül több mint 25%-os részesedéssel, befolyással vagy 

szavazati joggal rendelkező jogi személyről, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetről: 

 

Nincs ilyen jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

Az alábbi szervezeteket nevezem meg: 

Név (cégnév): .............................................................................................................................................  

Tulajdoni hányad: ......................................................................................................................................  

Befolyás/szavazati jog mértéke: .................................................................................................................  

Adóilletősége (állam): ................................................................................................................................  

 

Név (cégnév): .............................................................................................................................................  

Tulajdoni hányad: ......................................................................................................................................  

Befolyás/szavazati jog mértéke: .................................................................................................................  

Adóilletősége (állam): ................................................................................................................................  

 

Név (cégnév): .............................................................................................................................................  

Tulajdoni hányad: ......................................................................................................................................  

Befolyás/szavazati jog mértéke: .................................................................................................................  

Adóilletősége (állam): ................................................................................................................................  

 

 

C) A B) pontban megnevezett szervezet(ek) tényleges tulajdonosainak az Áht. 55. § bc) pontjában megjelölt 

adatai: 

 

Érintett szervezet neve (a B) pontban megjelölt szervezet:  ......................................................................  

Tényleges tulajdonos neve:  .......................................................................................................................  

Születési neve: ...........................................................................................................................................  

Születési helye és ideje: .............................................................................................................................  

Anyja születési neve: .................................................................................................................................  

Tulajdoni hányad: ......................................................................................................................................  

Befolyás/szavazati jog mértéke: .................................................................................................................  

 

Érintett szervezet neve (a B) pontban megjelölt szervezet:  ......................................................................  

Tényleges tulajdonos neve:  .......................................................................................................................  

Születési neve: ...........................................................................................................................................  

Születési helye és ideje: .............................................................................................................................  

Anyja születési neve: .................................................................................................................................  

Tulajdoni hányad: ......................................................................................................................................  

Befolyás/szavazati jog mértéke: .................................................................................................................  

 

Érintett szervezet neve (a B) pontban megjelölt szervezet:  ......................................................................  

Tényleges tulajdonos neve:  .......................................................................................................................  

Születési neve: ...........................................................................................................................................  

Születési helye és ideje: .............................................................................................................................  
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Anyja születési neve: .................................................................................................................................  

Tulajdoni hányad: ......................................................................................................................................  

Befolyás/szavazati jog mértéke: .................................................................................................................  

 

3. Nyilatkozat az 1. pontban megjelölt szervezet külföldi jogállásának megítéléséhez szükséges adatokról [a 

megfelelő szöveg aláhúzandó]: 

 

- A képviselt szervezet külföldi személy / az üzletvezetés helye szerint külföldi illetőségű (a továbbiakban 

együtt: külföldi társaság); és 

 

Az üzletvezetés helye (ha a külföldi illetőség az üzletvezetés helyén alapul) (ország, helység, cím, postacím):  

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

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

-  a külföldi társaságban adóéve napjaiban többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti 

belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező személy) van; vagy 

 

 

a belföldi illetőségű részesedéssel rendelkező személy neve: ......................................................  

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

A külföldi társaságra vonatkozó adóév időtartama:  .....................................................................  

-  a külföldi társaság által, az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak; vagy 

-  a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett adó és adóalapjának 

(csoportos adóalanyiság esetében a csoportszinten fizetett (fizetendő) és adóvisszatérítéssel csökkentett adó és 

adóalapjának) hányadosa százalékban kifejezve éri el a 10%-ot / nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizetett 

(fizet) a külföldi társaság társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív [a megfelelő szöveg 

aláhúzandó]; 

-  az előbbiekkel ellentétben, a képviselt szervezetre az ellenőrzött külföldi társaságra vonatkozó szabályok nem 

alkalmazandók, mert a szervezet székhelye / illetősége az Európai Unió tagállamában / az OECD 

tagállamában / olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye áll fenn a kettős adózás 

elkerülése érdekében, és ebben az államban a szervezet gazdasági tevékenységet végez. 

 A szervezet székhelye / illetősége szerinti állam megnevezése: Magyarország ...........................  

 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti 

nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére. 

 

 

 

Kelt.,  ................................................  (helység)  2021.  ........................................................ (dátum) 

 

 

 

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

                           cégszerű aláírás, bélyegző 
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