
 

1. számú melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

AJÁNLAT 

 

A „BIO mélyalmos szarvasmarha trágya 2. kör”című egyszerű értékesítési eljáráshoz 

 

Ajánlattevő neve: ………………………………………………………..…………..………….….……….…..  

 

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): ………………………………….…………..………….….………….…… 

 

Kapcsolattartó neve és beosztása: …………………………………………………..…….…….………..…….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………..…….….……….………... 

 

Telefax: …………………………………………………………………………..……..………….…………... 

 

E-mail: …………………………………………………………………….…………….….…………….……. 

 

Bírálati szempont szerinti ajánlat: 
 

 

Állattartó telep megnevezése: Soltszentimre 

Ssz. Megnevezés 
Becsült 

mennyiség (q) 

Nettó 

egységár 

(Ft/q) 

Nettó ajánlati ár 

(Ft) 

1. BIO mélyalmos szarvasmarha trágya 20 000   
 

Állattartó telep megnevezése: Szabadszállás 

Ssz. Megnevezés 
Becsült 

mennyiség (q) 

Nettó 

egységár 

(Ft/q) 

Nettó ajánlati ár 

(Ft) 

2. BIO mélyalmos szarvasmarha trágya 10 000   

 

Állattartó telep megnevezése: Kunszentmiklós-Nagyállás 

Ssz. Megnevezés 
Becsült 

mennyiség (q) 

Nettó 

egységár 

(Ft/q) 

Nettó ajánlati ár 

(Ft) 

3. BIO mélyalmos szarvasmarha trágya 30 000   

 

 

 

Vételár teljesítésére vállalt fizetési határidő: számla kiállításától számított ………………….…… nap.  
 

 

 

 

Dátum: 2021. …………………… 

 

 

 

                         ………………………………………… 

az ajánlattevő cégszerű aláírása 



 

2. számú melléklet 

 

 

 

NYILATKOZAT 

a feltételek elfogadásáról 

 

 

 

 

 

 

Alulírott ……………………………………, mint a ……………………………………… (lakcím, 

székhely/………………………………………..) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – az 

ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és mellékleteiben 

foglalt valamennyi feltételt megismertem, megértettem és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadom. 

 

 

Jelen nyilatkozatot Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) 

ajánlatkérő által a „BIO mélyalmos szarvasmarha trágya 2. kör” című értékesítés tárgyában megindított 

eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

 

Jelen nyilatkozattal elfogadom, hogy az ajánlati kötöttség 30 nap. 

 

 

Dátum: 2021. …………………… 

 

 

 

………..……………………….. 

ajánlattevő /cégszerű/ aláírása 

 

 

 

 

 

 



 

3. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

Tudomásul veszem, hogy  

 

a)  a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 13. § (2) bekezdése 

szerint a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. 

 

Kijelentem, hogy 

 

- magánszemély vagyok * 

- az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősülök*  

 

* = a megfelelőt alá kell húzni 
 

b)  az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdés c) pontja szerint a nemzeti 

vagyon hasznosítására (pl. értékesítésére) irányuló szerződés csak azzal köthető, aki az adózás rendjéről 

szóló törvény szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik, 

 

Kijelentem, hogy 

 

- 60 napnál régebben lejárt köztartozással nem rendelkezem,* 

- 60 napnál régebben lejárt köztartozással rendelkezem.* 

 

* = a megfelelőt alá kell húzni 

 

 

c)    Kijelentem, hogy ajánlatkérővel szemben 15 napot meghaladó lejárt tartozásom 

   

     - van,* 

       - nincs.* 

 

     *=a megfelelőt alá kell húzni 

 

 

Átlátható szervezetek 

 

az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint: 

a) a 

- nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság, 

- köztestület, 

- költségvetési szerv, önkormányzati intézmény, 

- külföldi állami vagy helyhatósági szerv, 

- lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy, 

- helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint 

- gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 

részesedéssel rendelkezik, 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 

nyilvánosan működő részvénytársaság; 

 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 



 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

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

külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 

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

ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem 

rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, 

amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 

 

 

 

Kelt: …………………………….., 2021. …………………………… hó ………… nap 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. számú melléklet 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

(Tervezet) 

amely létrejött  

 egyrészt a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19., 

adószám: 15323888-2-03, bankszámlaszáma: 10025004-01743630, tel.: 76/482-611), képviseli: 

Ugró Sándor igazgató, mint Eladó (továbbiakban Eladó), 

 másrészt: név:…………………………………. lakcím, (székhely) ………………………..(.) 

adószám: …………………………………, bankszámla száma: 

………………………………………………………………., mint Vevő (továbbiakban: Vevő) 

között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Az Eladó eladja a Vevő részére a saját vagyonkezelésében lévő 

…………………………………………….…állattartó telepen/karámban keletkezett BIO mélyalmos 

szarvasmarha trágyát.  

 

2. Az adásvétel tárgya: felmérés alapján köbözéssel megbecsült, és a szállítás során a 3.2. pont szerint 

mérlegelt, 2021. évi kb.………………………………… mázsa szarvasmarhatrágya. 

 

A felek által a helyszínen közösen megtekintett, az 1. pontban szereplő telepen lévő BIO mélyalmos 

szarvasmarha trágya vételára (a 3.2, 3.3, 3.4. pont figyelembevételével). 

 

______________________________ telep / karám: ……………….. Ft/mázsa + 27% ÁFA 

______________________________ telep / karám: ……………….. Ft/mázsa + 27% ÁFA 

______________________________ telep / karám: ……………….. Ft/mázsa + 27% ÁFA 

 

A becsült vételár ……………… ,-Ft + ……………… ÁFA, mindösszesen: ……………..……. ,-Ft azaz 

…………………………………………………………. Forint (+) (-) 20%. 

 

2.1. A vételárat a Vevő köteles az Eladó által kiállított számla alapján a számla keltétől számított, 

ajánlatában vállalt ………. napon belül az Eladó nevén nyilvántartott, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 

megyei fiókjánál vezetett, 10025004-01743630-00000000 számú bankszámlára átutalni. 

 

2.2. Az értékesítés tulajdonjog-fenntartással történik az alábbiak szerint: mindaddig, míg a Vevő nem 

igazolja, hogy a trágya vételárát kiegyenlítette, addig a termékre az Eladó a tulajdonjogát fenntartja. 

 

3. A Vevő köteles az 1. pontban szereplő szarvasmarhatrágyát az Eladó vagyonkezelésében lévő 

…………………………….állattartó telepről / karámból 2021. ………………..-ig saját költségén kitermelni 

és azonos rakománysúlyú szállítógépjárműre felrakni, elszállítani.  

 

3.1. A Vevő a karámot és a trágyadepónia helyét köteles saját költségén talajegyengetéssel eredeti 

állapotába visszaállítani. 

 

3.2. A trágyaszállítás során a fuvarok 5 %-ának, illetve az első és az utolsó fuvar mérlegelése a Vevő 

kötelessége és költsége, a mérlegjegyet az Eladó képviselőjének köteles átadni. 

 

 

3.3. A fuvarok mérlegelt súlyának átlagát (átlagsúly) alapul véve történik az elszállított trágya 

mennyiségének meghatározása, mely a számlázás alapját képezi. 

 

3.4. Minden egyes fuvarról a tároló helyre történő szállítás során szállítólevelet kell kiállítani a 

telephelyről történő elindulás időpontjának feltüntetésével. A szállítólevelet a Vevő képviselőjének 

ellenjegyzésével el kell látni. A fuvarok elszállítása ajánlatkérő jelenlétében történik. A szállítóleveleken 

szereplő fuvarszám és az átlagsúly szorzata képezi az elszállított trágya mennyiségét, és a teljes vételár 

meghatározása ez alapján történik. 

 

Ikt.sz.: ÁLT/      -   / 2021. 



 

3.5. Javasolt mérlegelési lehetőségek: 

1./ Róna Mg-i Szövetkezet, Szabadszállás Központi Major, Szalkszentmártoni út, (Csaplár Károly Tel:06-

30/466-0656, kocsi/50 t) 

2./ Orgoványi Gazdaszövetkezet Pincészet Telephelye, 6077 Orgovány, Alsójárás 225. (Panyik István 

telefon: 30/247-7697, 60 tonnás hídmérleg) 

 

Az Eladó a szállítást megelőzően – írásban – előre egyeztetett, és az Eladó által jóváhagyott - a javasolt 

mérlegelési helyszínektől eltérő mérlegelési - helyszínt is elfogad. 

 

3.6. A szállítás a felek képviselői által közösen kijelölt szállítási útvonalon történhet. Amennyiben ez az 

útvonal gyepterületen vezet keresztül, a Vevő köteles felfüggeszteni a szállítást, ha a gyep fel van ázva. Ilyen 

esetben a Vevő kártalanítási igénnyel nem léphet fel az Eladóval szemben. 

 

3.7. A trágya kitermelése során a karám építményében okozott kár (pl. karámfák kidöntése, karámhomok 

túlzott kitermelése stb.) esetén az Eladó jogosult a Vevőt felszólítani a munkavégzés abbahagyására és a 

helyreállításra. Ismételt károkozás esetén az Eladó egyoldalú jognyilatkozattal - kártérítési kötelezettség 

nélkül - elállhat a szerződéstől. 

A Vevő ……………………. Ft-ot köteles befizetni az Eladónak a szerződés megkötésének napján 

”jólteljesítési biztosítékként”, mely a jelen szerződés szerződésszerű teljesítése esetén visszajár. A 

„jólteljesítési biztosíték” után az Eladó kamatot nem fizet. A Vevő által befizetett ajánlati biztosíték a 

szerződéskötéssel egyidejűleg a jólteljesítési biztosíték részösszegévé válik. 

 

3.8.  A szarvasmarha trágya kitermelése során okozott kárt a Vevő köteles megtéríteni.  

 

3.9. Abban az esetben, ha a karámokból a trágya csak részlegesen kerül elszállításra, a bent maradó 

trágya mennyiségének értékét alapul véve az Eladó a vételár 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre 

jogosult. 

 

3.10. Késedelmes elszállítás estén a kötbér mértéke 5 000 Ft/nap. 

 

3.11. Az Eladó a tulajdonát képező, értékesítendő mélyalmos istállótrágyára vonatkozóan hibás teljesítés 

(rakodásnál a karámhomok részleges kitermelése) esetén kötbérre jogosult, melynek mértéke a nettó 

ellenérték 10%-a. 

 

3.12. A Vevő köteles az Eladó képviselőjét a munkavégzés, ill. szállítás pontos időpontjáról 24 órával a 

munka megkezdése előtt értesíteni. 

 

4. Az Eladó átadásra jogosult képviselője: Ludnai Tünde a Területkezelési Osztály vezetője (Tel: 

30/488-4553), az 1.-2.-3. rész esetében Lóránt Miklós területkezelési csoportvezető (Tel: 30/336-4850).  

A Vevő képviselője: ………………………………………………………….…...………… 

 

5. A Vevő köteles az ellenérték késedelmes teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot az Eladó részére megfizetni. 

 

6. A felek tudomással bírnak arról, hogy az Eladó költségvetési pénzfelhasználását az Állami 

Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrizni jogosult, illetve a szerződés lényeges 

tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címen nem tagadható meg. Továbbá tudomással bírnak arról is, hogy az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet 

III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződés típusát, tárgyát, 

a felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát az Eladó köteles közzétenni az ott szabályozott módon. 

 

7. A Vevő kijelenti, hogy a vételár fedezete a rendelkezésére áll.  

 

7.1. A Vevő kijelenti, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdés c) pontja 

szerint nem rendelkezik az adózás rendjéről szóló törvény szerinti hatvan napnál régebben lejárt 

esedékességű köztartozással. 

 



 

7.2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdés szerint Vevő kijelenti, 

hogy 

- magánszemély * 

- az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet*  

 

* = a megfelelőt alá kell húzni 

 

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

9. 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. 

 

10.    Szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy az e szerződésből eredő vitás kérdéseket békés úton 

rendezzék. Amennyiben ez nem sikerülne, úgy a vita eldöntésére a felek – a hatásköri szabályok 

értelemszerű figyelembe vételével – a Kecskeméti Járásbíróság illetve a Kecskeméti Törvényszék 

kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 

 

11.  Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásától visszalép, vagy ha a szerződés aláírása után 

a nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért az ajánlatkérő a szerződéstől eláll, vagy a felek megszüntették 

vagy felbontották azt, úgy az ajánlatkérő - korábbi döntése alapján - a pályázat soron következő 

helyezettjével köt szerződést. 

 

12.  A jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint ügyleti akaratukkal 

mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták, és aláírásukkal elismerik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez 

szükséges minden felhatalmazással rendelkeznek. 

 

Kelt: Kecskemét, elektronikus aláírás szerint  Kelt: ……………………………………….. 

 

 

 

 

 ………………………………………. 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

képviseletében 

Ugró Sándor 

igazgató 

Eladó 

 

 

 

 

Vevő 

 


