
2. számú melléklet 

Nyilatkozat pályázaton történő részvétel érvényességi feltételeinek történő 

megfelelőségről 

Alulírott ………………………….................................................... mint a(z) 

(cég)…………………………....……………………………………………............................ 

(lakcím/székhely: …………………………………........................….............................) 

pályázó - cég esetén cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője - a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park Igazgatóság ……/20… azonosító számú pályázati eljáráshoz közzétételre került Pályázati 

Felhívás 10.2 pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában 

nyilatkozom 

arról, hogy: 

a) a Pályázati Felhívásban foglalt feltételeket elfogadom; 

b) a pályázat minimumkövetelményeit teljesítem,  

c) nem állok csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati 

adósságrendezési eljárás alatt; 

d) tevékenységemet nem függesztettem fel, vagy nem függesztették fel; 

e) nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű 

köztartozásom, helyi adó tartozásom; 

f) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt nem vagyok büntetett előéletű: 

fa) 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, 

fb) 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; 

g) hamis adat szolgáltatása miatt nem zártak ki állami vagyon hasznosítására irányuló 

korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásból; 

h) 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; 

i) a bérleti szerződés rendelkezéseit elfogadom. 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával továbbá kijelentem, hogy amennyiben a fenti adatokban bármilyen 

változás következik be, úgy a változásokat haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül be fogom 

jelenteni a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak. 



A nyilatkozathoz az alábbi mellékletek benyújtása kötelező: 

 

A c) és d) pontok vonatkozásában (a pályázat benyújtásakor) harminc napnál nem régebbi 

hiteles (cégbíróság által kibocsátott, illetve közjegyző által hitelesített) cégkivonat. 

 

Az e) pont vonatkozásában a (pályázat benyújtásakor) harminc napnál nem régebbi eredeti 

vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban benyújtott együttes igazolás a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) és a helyi adók vonatkozásában szintén harminc 

napnál nem régebbi, az önkormányzat jegyzőjének eredeti vagy közjegyző által hitelesített 

igazolás. 2013. január 1-jétől az elektronikus bevallásra kötelezett adózók az adóhatósági 

igazolást is csak elektronikusan kérhetik a NAV-tól. Fontos hangsúlyozni, hogy az elektronikus 

együttes NAV igazolás csak addig közhiteles, amíg elektronikus formában létezik. Így csak 

akkor fogadható el a pályázat során, amennyiben azt közjegyző előtt nyomtatják ki, és ennek 

tényét a közjegyző rögzíti és a dátumot hitelesíti. 

Ezen együttes NAV igazolásnak tartalmaznia kell a NAV adóztatási szervéhez törvényen 

alapuló adó, bírság, pótlék (ideértve az illeték, az Egészségbiztosítási Alapot megillető 

járulékok és egészségügyi hozzájárulás, a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok, a 

magánnyugdíj-pénztári tagdíj, illeték), továbbá a NAV vámszervéhez törvényen alapuló vám, 

adó, pótlék, bírság megfizetésére vonatkozó adatokat. 

Az f) pont vonatkozásában 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt (erkölcsi 

bizonyítvány). 

Kelt:…………………………………… 

 

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

aláírás 

 

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

         pályázó neve  

[az aláírás alatt olvasható módon szükséges 

feltüntetni az aláíró személy(ek) nevét, cég esetében 

cégszerű aláírás] 

 

 


