
 

 

1. számú melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

AJÁNLAT 

 

A „Szemes takarmány értékesítés-2022.” című egyszerű értékesítési eljáráshoz 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Bírálati szempont szerinti ajánlat: 

 

 

1. rész: 124 tonna kukorica (6075 Páhi, III. körzet 51.) 

 

ajánlati ár (Ft/tonna) 
megvásárolni kívánt 

mennyiség (tonna) 

a megvásárolni kívánt mennyiség vállalt 

elszállítási (teljesítési) határideje (dátum) 

   

 

ÉS/VAGY 
 

2. rész: 13 tonna BIO őszi zab (6075 Páhi, III. körzet 51.) 

 

ajánlati ár (Ft/tonna) 
megvásárolni kívánt 

mennyiség (tonna) 

a megvásárolni kívánt mennyiség vállalt 

elszállítási (teljesítési) határideje (dátum) 

   

 

ÉS/VAGY 

 

3. rész: 42 tonna BIO őszi tritikálé (6075 Páhi, III. körzet 51.) 

 

ajánlati ár (Ft/tonna) 
megvásárolni kívánt 

mennyiség (tonna) 

a megvásárolni kívánt mennyiség vállalt 

elszállítási (teljesítési) határideje (dátum) 

   

 

ÉS/VAGY 



 

 

4. rész: 72 tonna BIO őszi tritikálé (6090 Kunszentmiklós-Kunbábony, VI. kerület 120.) 

 

ajánlati ár (Ft/tonna) 
megvásárolni kívánt 

mennyiség (tonna) 

a megvásárolni kívánt mennyiség vállalt 

elszállítási (teljesítési) határideje (dátum) 

   

 

ÉS/VAGY 

 

5. rész: 41 tonna BIO őszi borsós tritikálé (6090 Kunszentmiklós-Kunbábony, VI. kerület 120.) 

 

ajánlati ár (Ft/tonna) 
megvásárolni kívánt 

mennyiség (tonna) 

a megvásárolni kívánt mennyiség vállalt 

elszállítási (teljesítési) határideje (dátum) 

   

 

 

 

Dátum:  2022. ………………. 

 

 

 

 ………………………………………… 

 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 „Szemes takarmány értékesítés-2022.” című értékesítés tárgyában megindított eljárásban, 

az ajánlat részeként teszem. 

 

Jelen nyilatkozattal elfogadom, hogy az ajánlati kötöttség 60 nap. 

 

 

Dátum: 2022. …………………… 

 

 

 ………..……………………….. 

 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: …………………………….., 2022. …………………………… hó ………… nap 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………… 

 ajánlattevő /cégszerű/ aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4. számú melléklet 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

(1-5. részek tekintetében tervezet) 

amely létrejött  

 egyrészt a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 

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: 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

1./ Az Eladó jelen szerződés aláírását megelőzően a szerződés tárgya tekintetében nyilvános értékesítési 

eljárást folytatott le, melynek nyertese az 1-5. részek tekintetében Vevő lett. 

 

II. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

2./ Az Eladó eladja a Vevő részére a saját vagyonkezelésében lévő szántóterületeken keletkezett 2020. 

és 2022. évi termésű szemes takarmány(oka)t.  

 

Az adásvétel tárgya: felmérés alapján megbecsült, és a szállítás során a 3.1. pont szerint mérlegelt,  

- 1. rész: …… tonna 2020. évi betakarítású kukorica szemes takarmány, és/vagy 

- 2. rész: …… tonna 2022. évi betakarítású, BIO minősítésű őszi zab szemes takarmány, és/vagy 

- 3. rész: …… tonna 2022. évi betakarítású, BIO minősítésű őszi tritikálé szemes takarmány, és/vagy 

- 4. rész: …… tonna 2022. évi betakarítású, BIO minősítésű őszi tritikálé szemes takarmány, és/vagy 

- 5. rész: …… tonna 2022. évi betakarítású, BIO minősítésű őszi borsós tritikálé szemes takarmány. 

 

 Terménytároló: 6075 Páhi, III. körzet 51. (1. – 2. – 3. rész) 

 Terménytároló: 6090 Kunszentmiklós-Kunbábony, VI. kerület 120. (4. – 5. rész) 
 

2.1./ Az Eladó kijelenti, hogy a szemes takarmánnyal való rendelkezési joga nincs korlátozva. 

 

2.2./  A Vevő köteles az 1. pontban szereplő szemes takarmány(oka)t az Eladóval szerződéses viszonyban 

lévő terménytároló telep(ek)ről 2022. október 31-ig saját költségén elszállítani. A felrakás költsége Eladót 

terheli. 

 

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

igazolja, hogy a szemes takarmány(ok) vételárát kiegyenlítette, addig a termékre az Eladó a tulajdonjogát 

fenntartja, és a szállítás nem kezdhető meg. 

  

2.4./ A Vevő köteles gondoskodni az értékesítésre kerülő szemes takarmány(ok) telephelyről történő 

elszállításáról. A birtokba adás helye a fent megjelölt terménytároló. 

 

2.5./ A Vevő köteles az Eladó képviselőjét a szállítás pontos időpontjáról 24 órával a szállítás 

megkezdése előtt értesíteni. 

 

2.6./ A szemes termény szállítása során a fuvarok mérlegelése a fent megjelölt terménytárolónál (tárolás 

helyén) történik a mérlegjegy igazolásával, melyet Eladó és a Vevő képviselője is ellenjegyez. 

Minden egyes fuvarról az új tároló helyre történő szállítás során szállítólevelet kell kiállítani a telephelyről 

történő elindulás időpontjának feltüntetésével, melyet az Eladó képviselőjének is ellen kell jegyeznie. A 

szállítóleveleken szereplő súly képezi az elszállított szemes takarmány(ok) mennyiségét, és a teljes vételár 

meghatározása ez alapján történik. 

 

Ikt.sz.: ÁLT / ………-….. / 2022. 



 

Az ellenjegyzett mérlegjegy egy példányát a Vevő köteles átadni az Eladó mérlegeléskor jelenlévő 

képviselőjének.  

 

2.7./ A fuvarok mérlegelt súlyát alapul véve történik az elszállított őszi tritikálé és/vagy őszi zab 

mennyiségének meghatározása, mely a számlázás alapját képezi. 

 

2.8./ Minden egyes fuvarról a szállítás során szállítólevelet kell kiállítani a telephelyről történő elindulás 

időpontjának feltüntetésével. A szállítólevelet a Vevő képviselőjének ellenjegyzésével el kell látni. A 

szállítóleveleken szereplő súly képezi az elszállított őszi tritikálé és/vagy őszi zab mennyiségét, és a teljes 

vételár meghatározása ez alapján történik. 

 

2.9./ A számlázás alapját a szállítás ütemezése szerinti fuvarok mérlegelt súlya képezi. 

 

 

III. ELLENSZOLGÁLTATÁS 

 

3./ A jelen szerződés tárgyát képező: 

 

A Felek által a helyszínen közösen megtekintett, a 2. pontban szereplő Kukorica és/vagy BIO őszi tritikálé 

és/vagy BIO őszi zab és/vagy BIO őszi borsós tritikálé szemes takarmány becsült vételára (a 3.1., 3.2., 

3.3., 3.4. pontok figyelembevételével). 

 

1. rész: …. tonna kukorica x ……………… Ft/tonna = ………………………. Ft 

 

és/vagy 

 

2. rész: …. tonna BIO őszi zab x ……………… Ft/tonna = ………………………. Ft 

 

és/vagy 

 

3. rész: … tonna BIO őszi tritikálé x …………… Ft/tonna = ……………………. Ft 

 

és/vagy 

 

4. rész: … tonna BIO őszi tritikálé x …………… Ft/tonna = …………………...….Ft 

 

és/vagy 

 

5. rész: … tonna BIO őszi borsós tritikálé x …………… Ft/tonna = …………………...….Ft 

 

 

A becsült vételár ……………… ,-Ft, azaz …………………………………………………………. Forint. 

 

3.1./ A vételárat a Vevő köteles az Eladó által kiállított előlegszámla alapján a számla keltétől számított 8 

napon belül az Eladó nevén nyilvántartott, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun megyei fiókjánál vezetett, 

10025004-01743630-00000000 számú bankszámlára átutalni. 

 

3.2./    A Vevő köteles a szállítás során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 113.§-ában, valamint 

az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II.27.) NGM 

rendeletben előírtakat betartani – EKÁER rendszerbe történő bejelentés. Amennyiben a Vevő EKÁER 

köteles járművel végzi a szállítást, úgy 

 a szállítás megkezdése előtt a Vevőnek közölnie kell a megkért EKÁER számot, melyet a 

szállítólevélen fel kell tüntetni („Vevő által megkért EKÁER szám:……....…”); 

 a Vevő köteles a szállítások EKÁER bejelentéséről szóló igazolást a szállítólevéllel együtt az 

Eladónak átadni a szállítások megtörténte után legkésőbb 5 nappal. 

 

IV. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 



 

 

4./  Jelen szerződés az aláírás napjától a szemes takarmány elszállításáig, 2022. október 31-ig hatályos. 

 

4.1./  Amennyiben a szerződésben meghatározott mennyiségű szemes takarmány Vevő részére történő 

átadása 2022. október 31-ig nem teljes egészében valósulna meg, úgy a Felek közös megegyezése alapján a 

szerződés időbeli hatálya módosítható. 

 

V. A FELEK JOGAI, KÖTELESSÉGEI 

 

5./ A Szerződő felek a szerződés teljesítésében együttműködnek. A szerződés teljesítését érintő minden 

lényeges kérdésről a Felek egymást haladéktalanul értesítik. 

 

5.1./  Az Eladó kijelenti, hogy a 2. pontban szereplő mennyiségű szemes takarmány tekintetében per-, 

igény-, köztartozás és tehermentességet szavatol.  

 

5.2./ A Vevő köteles az Eladót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés – 

szállítás – ütemezés szerinti időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. A Vevő az értesítés 

elmulasztásából eredő kárért felelős. 

 

 

VI. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM 

 

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

 

6.1./ Abban az esetben, ha a szemes takarmány csak részlegesen kerül elszállításra, a megvásárolt részből 

bent maradó szemes takarmány mennyiségének értékét alapul véve, az Eladó a vételár 30%-ának megfelelő 

meghiúsulási kötbérre jogosult. 

 

6.2./ 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. 

 

 

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

7./ Az Eladó mérlegjegy és szállító ellenjegyzésére jogosult képviselője: Ludnai Tünde a 

Területkezelési Osztály vezetője (Tel: 30/488-4553), Német László növénytermesztési koordinációs 

szakreferens (Tel: 30/336-4849).  

 

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

 

7.1./   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. 

 

7.2./ A Vevő kijelenti, hogy a vételár fedezete a rendelkezésére áll.  

7.3./ 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. 

 

7.4./ 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 

 

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

 

7.6./ 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. 

 

7.7./ 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. 

 

7.8./ 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. 

 

A fenti szerződés mondatait, szavait, az abban használt jogi terminus-technikusokat a magyar nyelv általános 

szabályai, értelmezési rendszere, a Ptk. értelmezése, valamint a kialakult jogi gyakorlat szerint kell 

értelmezni. 

 

A fenti szerződés csak egységes egészként értelmezhető, annak egyes részeinek az egésztől elvonatkoztatott 

értelmezése nem joghatályos. 

 

A Felek a fenti szerződést elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindennel 

egyezőt, helybenhagyólag aláírták. 

 

 

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

 

 

 

 ………………………………………. 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

képviseletében 

Ugró Sándor 

igazgató 

Eladó 

 

 

 

 

Vevő 
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