
 
 

1. számú melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

AJÁNLAT 

 
Az „HAL értékesítés” című nyilvános pályázati eljáráshoz 

 

 

 

Ajánlattevő neve: 

 

……………………………………………………………….. 

 

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 

 

……………………………………………………………….. 

 

Ajánlattartó adószáma: 

 

……………………………………………………………….. 

 

Ajánlattevő bankszámlaszáma: 

 

……………………………………………………………….. 

  

 

Kapcsolattartó neve és beosztása: 

 

……………………………………………………………….. 

 

Telefon: 

 

……………………………………………………………….. 

 

E-mail: 

 

……………………………………………………………….. 

 

 

 

 3 nyaras pikkelyes ponty:  

 

nettó ajánlati ár 

(Ft/kg) 
5% Áfa (Ft) bruttó ajánlati ár (Ft/kg) 

      

 

 

 

Dátum: 

 

 

 ………………………………………… 

 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 „HAL értékesítés” című eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

 

Kijelentem, hogy az ajánlati kötöttség ideje: 2022. 12.20. 

 

 

 

 

Dátum: 

 

 

 ………………………………………… 

 ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

 
Tudomásul veszem, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 

13. § (2) bekezdés 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 
 

Átlátható szervezetek 
az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint: 
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a 

társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi 

önkormányzat külön-külön vagy együtt 100 %-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a 

külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állam vagy helyhatósági szerv és 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 

 
 

 ………………………………………… 

 aláírás 

 

 

  



 

 

 

Ikt. sz.: TTE/……………./2022. 

 

ADÁSVÉTELI KERETMEGÁLLAPODÁS 

(tervezet) 

 

 

 

amely létrejött  

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

19., adószám: 15323888-2-03, bankszámlaszáma: 10025004-01743630, FELIR szám: 

AA3308116, tel.: 76/482-611), képviseli: Ugró Sándor igazgató, mint eladó (továbbiakban 

Eladó), 

 másrészt: név:………………………………………………. (lakcím/székhely: 

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

………………………………………………………………., FELIR szám: ………………..), 

mint vevő (továbbiakban: Vevő) 

között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

1./ Az Eladó jelen keretmegállapodás aláírását megelőzően a keretmegállapodás tárgya 

tekintetében nyilvános értékesítési felhívást tett közzé, melynek alapján a Vevővel keretmegállapodást 

köt. A pályázati felhívás és a Vevő ajánlata jelen keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képezi.  

 

II. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

2./  Az Eladó eladja, a Vevő pedig megvásárolja az Eladó Tömörkény Csaj-tó halastórendszer   

II. számú tóegység Tömörkény 0159 helyrajzi számú halastónál lévő 3 nyaras pikkelyes 

pontyot.  

Eladó nem vállalnak kötelezettséget a mennyiségre, a tényleges adásvétel tárgyát csak a Vevő 

által szállítmányonként tételesen, külön megrendelt és az Eladó által tételesen, írásban 

visszaigazolt mennyiségek képezik.  

Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen keretmegállapodásban meghatározott időtartamának 

lejártakor a keretmegállapodás alapján az értékesítés részben vagy egyáltalán nem valósul meg, úgy a 

keretmegállapodás teljesítéséből eredő bevételkiesés Vevő kockázata. 

Vevő tudomásul veszi, hogy a hal értékesítés Vevő részére történő teljesítésének elmaradása esetén 

Vevő Eladótól kártérítést nem követelhet. 

 

Eladó a halászat során kifogott egyéb 2-3 nyaras halfaj (pl.: törpeharcsa, ezüstkárász) értékesítésére 

külön megállapodás alapján biztosít lehetőséget. 

 

A 3 nyaras pikkelyes ponty példányok becsült súlya 2,5 kg, a II. számú tóegységben lévő össz becsült 

hal mennyiség: kb. 10000-20000 kg. 

 

Eladó tartási hely azonosítója:  HU-05-H5-08 

 

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

 

 

2.2./ Az állatok elszállítása a Magyar Állam tulajdonában és az ajánlatkérő vagyonkezelésében 

lévő,  II. számú tóegység Tömörkény 0159 helyrajzi számú halastóról történik a szerződéskötéstől a 



rendelkezésre álló készlet erejéig, de legkésőbb 2022. december 15-ig terjedő időszakban, előre 

megjelölt napokon közvetlen kiadással. 

A kiszolgálás kizárólag a halászatok során megfogott mennyiség függvényében valósul meg. 
 

A szállítás ütemezetten történik az Eladó lehalászási napjain. Eladó a lehalászás és a szállítás 

ütemezésének napjáról 3 nappal korábban szóban, vagy írásban értesíti a Vevőt. Vevő az általa 

megvásárolni kívánt mennyiségre lehalászásonként  és szállítmányonként külön megrendelőt küld az 

Eladónak a racza@knp.hu és a koromi@knp.hu., másolatban a tajtil@knp.hu emailcímre. 

A visszaigazolt megrendelések kiszolgálása a kifogott mennyiség függvényében valósul meg, Vevő 

kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Eladó által visszaigazolt mennyiség csak abban az esetben 

teljesül, ha azt a napi fogási mennyiség lehetővé teszi. Vevő kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben 

megrendelése nem a teljes kifogott napi mennyiségre vonatkozik, úgy a napi kiszolgálás sorrendjét az 

Eladó saját érdekei – különösen, de nem kizárólag a keretmegállapodásban rögzített ár – alapján 

mérlegeli. Az Eladó a megrendelőt az esetleges sorrendről lehetőségéhez mérten tájékoztatja. 

 

 

2.3./ A vételár megállapítása a Vevő által ténylegesen átvett, és elszállított halak mérlegelt 

súlyadata alapján történik a 3. pontban foglaltak szerint. 
 

2.4./ A Vevő köteles gondoskodni az értékesítésre kerülő egyedek telephelyről történő 

elszállításáról. A birtokba adás helye a fent megjelölt halastórendszer. 

 

2.5./ Az eladott hal egyedek mérlegelése a Felek jelenlétében a helyszínen, hitelesített mérleggel 

történik. 

Eladó képviselője minden egyes halászaton átvett halmennyiségről szállítólevelet állít ki a 

telephelyről történő elindulás időpontjának feltüntetésével, illetve átadja a Vevő képviselőjének a 

víziállat-egészségőri igazolást és az állattartói nyilatkozatot. 

 

2.6./ Vevő előleg befizetési teljesítése esetén szállítás kizárólag a befizetett előleg mértékéig 

történhet, - vagy a különbözet helyszíni bankkártyás megfizetése esetén - a tényleges összsúly 

meghatározása a halászatokon átvett, a Felek képviselője által közösen mérlegelt súlyok összege 

alapján történik. A számlázás alapját a halászatokon átvett hal szállítólevél szerinti mérlegelt súlyának 

összege képezi. A teljesítést követően – a szállítólevélen leigazolt ténylegesen elszállított 

súlyadatokból – történik a tényleges vételár megállapítása, illetve a végelszámolás, melyről az Eladó 

előleg megfizetés során a teljesítésigazolás kiállítását követő 30 napon belül végszámlát állít ki 

 

2.7./ A Vevő helyszíni bankkártyás fizetése esetén a megvásárolt, a halászatok során lehalászott, és  

a ténylegesen felrakodott súlyadat alapján szállításonként történik az elszámolás.  

Eladó képviselője minden egyes halászaton átvett halmennyiségről szállítólevelet állít ki, és a  

szállítás napján a rakodást követően a ténylegesen felrakodott súlyadat meghatározása alapján a 

szállítás előtt a helyszínen történik a bankkártyás fizetés, amelyről az ajánlatkérő az Áfa törvény 

szabályai szerint számlát állít ki. Nyertes ajánlattevő kizárólag a fizetést követően kezdheti meg a 

szállítást. A bankkártyás fizetés bármely okból történő meghiúsulásának kockázata az Vevőt terheli, 

előlegfizetés hiányában nem teljesült bankkártyás fizetés mellett a szállítás nem valósítható meg.   

 

 

 

III. ELLENSZOLGÁLTATÁS 

 

3./ A jelen keretmegállapodás tárgyát képező: 

 

 3 nyaras pikkelyes ponty vételára: nettó ……………….Ft/kg + 5% ÁFA ……………Ft, 

bruttó……………..Ft/kg. 

 

mailto:racza@knp.hu
mailto:koromi@knp.hu
mailto:tajtil@knp.hu


3.1./ A Felek közös megegyezése szerint a pontos vételár elszámolása előleg fizetése esetén a 

halászatok során ténylegesen átvett, szállítólevéllel leigazolt halak súlyadatainak összege 

alapján történik - a tényleges összes élősúly és az egységár szorzata adja meg a vételárat -.   

 

3.2./ Előleg fizetése esetén a  a kijelölt szállítási nap előtt legalább 3 nappal köteles megfizetni az 

általa meghatározott összegű előleget az Eladó nevén nyilvántartott, a Magyar Államkincstár Bács-

Kiskun megyei fiókjánál vezetett, 10025004-01743630-00000000 számú bankszámlára. Az előleg 

megfizetéséről Eladó előlegszámlát állít ki.  

Előleg befizetése nélkül Eladó kizárólag helyszíni bankkártyás fizetés esetén biztosít lehetőséget hal 

elszállítására, ebben az esetben a Vevő a napi halászatok során átadott halmennyiség szállítólevél 

szerinti mérlegelt súlyának összege alapján számított vételárat a helyszínen bankkártyás fizetéssel 

köteles teljesíteni, amelyről az ajánlatkérő az Áfa törvény szabályai szerint számlát állít ki. 

 
3.3./ Vevő a halak elszállítását előleg befizetése esetén csak az előleg megfizetését követően 

kezdheti meg, és kizárólag a befizetett előleg mértékéig teljesítheti, illetve az előleg kimerítését 

követően a Felek megállapodása alapján újabb előleg befizetése után, vagy a különbözet helyszíni 

bankkártyás megfizetése esetén kezdheti meg a további szállítást.  

 

3.4./ Helyszíni bankkártyás fizetés esetén kizárólag  a felrakodott hal tényleges szállítólevéllel igazolt 

súlyadata alapján kiszámított vételár megfizetését követően kezdheti meg a Vevő a szállítást..  

 

3.5./ Amennyiben Vevőnek Eladó felé 15 napot meghaladó tartozása van, Eladó a tartozás 

megfizetéséig felfüggesztheti az ütemezés szerinti további birtokbaadást és szállítást. 

 

IV. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

 

4./  Jelen keretmegállapodás az aláírás napjától lép hatályba, és a rendelkezésre álló készlet 

függvényében a Tömörkény Csaj-tó halastórendszer  II. számú tóegységének lehalászásáig, de 

legkésőbb 2022. december 15-ig hatályos. 

 

V. A FELEK JOGAI, KÖTELESSÉGEI 

 

5./ A szerződő Felek a keretmegállapodás teljesítésében együttműködnek. A keretmegállapodás 

teljesítését érintő minden lényeges kérdésről a Felek egymást haladéktalanul értesítik. 

 

5.1./ Az Eladó kijelenti, hogy a 2. pontban szereplő hal tekintetében per-, igény-, köztartozás és 

tehermentességet szavatol.  

 

5.2./ A Vevő köteles az állat gépjárműre felrakása és elszállítása során az állatoknak a szállítás és a 

kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról szóló 

88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 113. § 

/EKÁER/előírásait betartani. Amennyiben a Vevő EKÁER köteles járművel végzi a szállítást, úgy a 

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

átadni. 

 

5.3./ 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./ Amennyiben a szállítás ütemezésére megállapított határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a 

Vevő hibájából a szállítás meghiúsul, vagy csak olyan számottevő késéssel tudja az adásvételt – 

szállítást – megvalósítani, hogy emiatt a teljesítés az Eladónak már nem áll érdekében, az Eladó a 



keretmegállapodástól elállhat, vagy azt felmondhatja, és jogosult lehalászási naponként 100 000,- Ft 

mértékű meghiúsulási kötbérre. 

 

6.2./ A Vevő tudomásul veszi, hogy ha fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy 

a késedelembe esés napjától kezdődően az esedékes vételár értéke után a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:155. § szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. 

 

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

7./ Képviselők a keretmegállapodás teljesítése során:  

Az Eladó képviselője: 

A szállítólevél ellenjegyzésére jogosult:  

Rácz András természetvédelmi őr és/vagy Korom István természetvédelmi őr. 

Teljesítésigazolás kiállítására jogosult:  

Tajti László tájegységvezető. 

 

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

 

7.1./ Jelen keretmegállapodás módosítására csak írásbeli formában, a szerződő felek erre 

felhatalmazott képviselőinek aláírásával kerülhet sor. 

 

7.2./ A jelen keretmegállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Felek a Ptk. rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. 

 

7.3./ A Felek tudomással bírnak arról, hogy az Eladó költségvetési pénzfelhasználását az Állami 

Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrizni jogosult, illetve a keretmegállapodás 

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 keretmegállapodás típusát, tárgyát, a Felek nevét, a keretmegállapodás értékét, időtartamát az 

Eladó köteles közzétenni az ott jogszabályban meghatározott körben. 

 

7.4./ 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. 

 

7.5./ Vevő kijelenti, hogy a jelen szerződéshez csatolt, általa tett nyilatkozatban foglaltak szerint a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 

feltételeknek megfelelő átlátható szervezetnek minősül. Egyben tudomásul veszi, hogy az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) 

bekezdése szerint a Vevő képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul 

köteles az Eladót, mint költségvetési szervet tájékoztatni. 

 

7.6./  A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretmegállapodás teljesítésével kapcsolatban 

felmerült vitás kérdéseket egymás között rendezik, de ennek sikertelensége esetén a Kecskeméti 

Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

Felek kijelentik, hogy a jelen keretmegállapodásben 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. 

 

A Felek a fenti keretmegállapodást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, azt, mint 

akaratukkal mindennel egyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 

Kelt, elektronikus aláírás szerint  



 

 

 ……………………………………. 

Ugró Sándor 

igazgató  

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

Eladó 

 

 

 

Vevő 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

Kelt, elektronikus aláírás szerint 

  

Orgoványi Erika 

gazdasági igazgatóhelyettes 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
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