
 

 

1. számú melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

AJÁNLAT 

 
 „Állatértékesítés - Furioso-North Star lovak-2” című nyilvános pályázati eljáráshoz 

 

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

 

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

 

Ajánlattevő adószáma:………………………………………………........................................................ 

 

Ajánlattevő bankszámlaszáma:………………………………………………………..…………………. 

 

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

 

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

 

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

 

Bírálati szempont szerinti ajánlat: 

 

rész Név Azonosító 
Születési 

idő 
Ivar nettó ajánlati ár (Ft) 

1. HOPPÁ HUN K FN030220000 2003.03.10 kanca  

2. KATICA HUN K FN050030000 2005.01.02 kanca  

3. DÁRDA HUN M FN14100Fu44 2014.05.06 herélt  

4. NÁDOR HUN M FN19096Fu05 2019.03.16 mén  

5. TAJGA HUN M FN190900000 2019.03.20 mén  

6. BAMBUSZ HUN M FN20111Fu05 2020.04.27 mén  

7. HAMVAS HUN M FN21119Fu05 2021.05.20 mén  

8. ABSZINT HUN M FN21121Fu05 2021.06.24 mén (sérült)  

9. HANGA HUN K FN22092Fu05 2022.04.29 kanca  

 

 

Kelt,…………………………….., 202……………………………hó…………nap 
 

                                                                                        

 

 

 ………………………………………… 

 ajánlattevő cégszerű aláírása



 

 

 
2. számú melléklet 

 

 

 

NYILATKOZAT 

a feltételek elfogadásáról 

 

 

 

 

 

 
Alulírott ……………………………………, mint a/az ……………………………………… (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 a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.), mint 

ajánlatkérő által az „Állatértékesítés - Furioso-North Star lovak-2” című nyilvános pályázati eljárásban, az 

ajánlat részeként teszem. 

 

Kijelentem, hogy az ajánlati kötöttség ideje: 30 nap. 

 

Kelt,…………………………….., 202……………………………hó…………nap 
 

 

 

 ………..………………………. 

 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) 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,…………………………….., 202……………………………hó…………nap 
 
 
 
 
 
 
 ………..………………………. 

 ajánlattevő cégszerű aláírása



 

 

ikt.szám: ÁLT/ 1734 -     /2022. 

 
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

(TERVEZET 1. – 9. részek vonatkozásában) 

 
amely létrejött, egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság [székhely: 6000 Kecskemét, Liszt 

Ferenc utca 19., adószám: 15323888-2-03, bankszámla szám: 10025004-01743630, FELIR: AA3308116, 

képviseli: Ugró Sándor igazgató] (továbbiakban: Eladó), 

másrészről…………………………………………………………[székhely/lakhely:…………………………

……….., adószám:…………………………, 

bankszámlaszám:………………………………………………., FELIR: …………….., képviseli: 

……………………………] (továbbiakban: Vevő)  

között a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Furioso-North Star fajtájú ló/lovak 

adásvétele tárgyában, az alulírott helyen és napon az alábbi felsorolt feltételekkel. 

Az Eladó jelen szerződés aláírását megelőzően a szerződés tárgya tekintetében nyilvános pályázati eljárást 

folytatott le, melynek nyertese a 2. pontban megjelölt egyed(ek) tekintetében a Vevő lett. 

 

1. Az Eladó kijelenti, hogy az állatállománnyal való rendelkezési joga nincs korlátozva. 

 

2. Az Eladó eladja, a Vevő pedig megveszi az előzetes értékesítési eljárás alapján jelenleg az Eladó 

Izsák-páhi őshonosállat-tartó telepén lévő, a Magyar Állam tulajdonában, az Eladó vagyonkezelésében lévő 

alábbi Furioso-North Star fajtájú lovat/lovakat: 

 

 Sorsz. Név Azonosító ivar nettó ár (Ft) 

1.     

2.     

3.     

 

 Eladó tenyészetkódja: 4422086 

             Vevő tenyészetkódja: 

  

3. A Szerződő felek a 2. pontban szereplő Furioso-North Star fajtájú ló/lovak vételárát nettó 

…………… ,- Ft + Áfa (27%) összegben állapítják meg. 

A 2. pontban szereplő Furioso-North Star fajtájú ló/lovak vételára mindösszesen nettó .…………,- Ft + Áfa 

(27%), összesen bruttó …………………,- Ft, azaz ……………………………………….forint. 

 

3.1. A vételárat a Vevő köteles az Eladó képviselője által kiállított számla ellenében az állat 

elszállításáig, legkésőbb 2023.01.31-ig az Eladó nevén nyilvántartott, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun 

megyei fiókjánál vezetett, 10025004-01743630-00000000 számú bankszámlára átutalással megfizetni. 

 

4. Az Eladó kijelenti, hogy a 2. pontban szereplő egyed(ek) tekintetében per-, igény-, köztartozás- és 

tehermentességet szavatol.  

 

5. A Vevő köteles a megvásárolt állatot/állatokat saját költségén legkésőbb 2023. január 31-ig 

szállítójárműre felrakni és az Eladó állattartó telepéről elszállítani, és birtokba venni. Vevő az állat(ok) 

elszállítását kizárólag a vételár megfizetését követően kezdheti meg. 

A Felek megállapodnak, hogy a vételár kiegyenlítése napján a 2. pontban megjelölt állat(ok) tulajdonjoga 

átszáll a Vevőre.  

Az állat/állatok elszállítását követően a Vevő köteles a megvásárolt állat/állatok tulajdonos változását a 

Lóútlevél Irodában 7 napon belül kezdeményezni.  

 

6. A megvásárolt állat/állatok lóútlevelét, az állat/állatok vakcinázásainak, vérvételi eredményeinek 

bejegyzésével, a Vevő részére az Eladó képviselője a birtokba vétel napján adja át. 



 

 

6.1. Az Eladó a 2. pontban szereplő állatok tulajdonjogát fenntartja a teljes vételár kiegyenlítéséig. 

 

6.2. Amennyiben a Vevő 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik a vételár kiegyenlítését 

tekintve, úgy az adásvételt a Felek a Vevőnek felróható vagy az ő érdekkörében felmerült okból 

meghiúsultnak tekintik, és az Eladó kártérítés nélkül jogosult az elállásra, és jogosult a szerződés nem 

teljesített részére 25.000 Ft/egyed meghiúsulási kötbérre. 

 

7. A Vevő kijelenti, hogy a jelen szerződéshez csatolt, általa tett nyilatkozatban foglaltak szerint a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 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. 

 

A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint, ha a Vevő nem minősül 

átlátható szervezetnek. Ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 

Eladó az 55. § szerint jogosult a Vevő átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat 

kezelni. 

 

A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az Eladó felmondja vagy – ha a 

szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. 

 

7.1. A Vevő felé elvárás a fenntarthatósági szempontok figyelembe vétele: lehetőség szerint az 

elektronikus kommunikáció és dokumentálás a papírtakarékosság érdekében; újrahasznosított papír 

felhasználásának optimalizálása. 

 

7.2. A Felek tudomásul veszik, hogy az Eladó költségvetési pénzfelhasználását az Állami 

Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 2011. 

évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár ellenőrizni jogosult, 

illetve a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címen nem tagadható meg. 

 

7.3. Felek 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 a Vevő köteles közzétenni az ott szabályozott módon. 

 

7.4. 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 

 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók. 

 

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: ………………….., …………………………………… 

 

 

 



 

 

 

 

 ……………………………………. 

a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

képviseletében 

Ugró Sándor 

igazgató 

Eladó 

 

 

 

 

Vevő 
 

 

Pénzügyileg ellenjegyezve: 

Kelt: Kecskemét, elektronikus aláírás szerint 

 

 

 Orgoványi Erika Anna 

 gazdasági igazgatóhelyettes 

 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 


