
Pályázói nyilatkozat  3. számú melléklet 

 

   

Pályázói nyilatkozat 

 

 

 

Alulírott(ak) ……………...……………………………….……………………………………, 

mint a ……………………………………………………………………………………    

gazdasági társaság cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) a Magyar Bankholding 

Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: 01-10-140865; 

adószám: 27961104-4-41) által kibocsátott az Ingatlan értékbecslő és műszaki szakértői 

pályázat című, 2022. február 08. napján kelt Pályázati felhívás kapcsán, mint Pályázó, a 

Magyar Bankholding Zrt. (továbbiakban: Pályáztató) felé az alábbi nyilatkozatot 

teszem/tesszük: 

 

Általános rész 

1. A Pályázati felhívás alapján benyújtott pályázatunkban megjelölt feltételekkel 

kapcsolatban a pályázati kötöttségünket a pályázatadási határidő lejártától számított 120 

napig fenntartjuk.  

2. A pályázat szempontjából nem állnak fenn velünk szemben jogszabályok szerinti vagy a 

Pályázati felhívásban a Pályáztató által megjelölt kizáró vagy korlátozó okok. 

3. Vállaljuk, hogy pályázati nyertességünk esetén a Pályáztatóval szerződést kötünk, amely 

magában foglalja a jelen pályázati kiírásban, valamint az pályázatban foglalt feltételeket 

és kötelezettségvállalásokat. 

4. A pályázat megnyerése esetén létrejövő szerződésben, megrendelésben elfogadjuk a 

számla kiállításától számított 30 napos fizetési határidőt. 

5. Vállaljuk, hogy az említett Pályázati felhívásban rögzített feltételeket magunkra nézve 

kötelező érvényűnek tartjuk, illetve vállaljuk, hogy a Pályázati felhívást, az abban 

foglalt feltételeket, illetve a pályázati eljárást és annak eredményét semmilyen jogcímen 

nem támadjuk meg, a Pályáztatóval szemben semminemű igényt peres, vagy peren 

kívüli úton nem érvényesítünk. 

6. Elismerjük, hogy a nyertes pályázat kiválasztása a Pályáztató részéről nem minősül a 

szerződéses ajánlat automatikus elfogadásának. Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy 

a Pályáztató a Pályázati felhívásban a Ptk. 6:74.§-ának (2) bekezdése értelmében 

fenntartotta a jogát arra, hogy a legkedvezőbb pályázatot benyújtó Pályázóval szemben a 

szerződés megkötését – indokolás nélkül - megtagadja. 

 

Titoktartás 

7. Pályázó kijelenti, hogy ismeri a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. 

évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 159-166. §-aiban valamint az üzleti titokról szóló 2018. 

évi LIV. törvényben foglalt, a bank- és üzleti titkok kezelésével kapcsolatos 

rendelkezéseit és ezekről érintett képviselőit részletesen tájékoztatta. 
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8. A Pályázó ezennel kijelenti, minden fajta pénzügyi, kereskedelemi, piaci és egyéb 

információ, adat, tény, dokumentum, amelyet a Pályáztató vagy bármely 

munkavállalója,  megbízottja vagy bármely egyéb képviselője a pályázati eljárás során 

rendelkezésére bocsát, akár írásban, akár szóban, az bizalmas információnak tekintendő 

és minden ilyet, mint üzleti titkot kell kezelni, és - a vonatkozó törvényi titokkiadási 

kötelezettségek kivételével - tilos a Pályáztató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 

bármely harmadik személy tudomására hozni vagy a pályázat elkészítésén és 

benyújtásán kívül egyéb más célra felhasználni.  

9. Jelen nyilatkozat hatálya nem terjed ki azokra az információkra, melyek a nyilvánosság 

számára általánosan hozzáférhetőek. 

10. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Pályázó alkalmazottaira, megbízottaira és egyéb 

képviselőire. 

11. A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás korlátlan ideig fennáll. 

 

Kizáró körülmények 

A Pályázóval, illetve a képviseletét ellátó természetes személlyel (személyekkel) szemben az 

alábbi kizáró körülmények nem állnak fenn: 

12. Végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 

folyamatban van. 

13. Tevékenységét felfüggesztette vagy tevékenységét felfüggesztették. 

14. Gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 

alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a bíróság jogerős ítéletében 

korlátozta. 

15. Egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének – a magyar jog vagy a letelepedése (adóügyi illetősége) szerinti 

ország jogszabályai szerint – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott. 

16. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló 

bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős 

közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy 

befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el. 

17. A hatályos Büntető Törvénykönyv szerinti vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 

kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve 

pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt 

követett el – ideértve az említett bűncselekmények bűnszervezetben történő elkövetését 

is -, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást 

nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesül. 

18. Az egyenlő bánásmód követelményének az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló törvénybe ütköző – két évnél nem régebben meghozott – jogerős 
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közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott magatartást 

tanúsított. 

19. Gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 

meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el. 

20. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 

LVII. törvénynek a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmára vonatkozó 11. 

§-a alapján, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – Öt 

évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti 

határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a 

bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott 

jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha a Pályázó. illetve 

képviselője ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem 

régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki. 

21. A letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve. 

 

Jelen nyilatkozatban használt fogalmak tekintetében a Pályázati felhívás által meghatározott 

fogalmak az irányadóak. 

Pályázó tudomásul veszi, hogy a jelen, cégszerűen aláírt nyilatkozata a pályázati eljárásban 

benyújtott pályázatának elválaszthatatlan részét képezi. 

 

Budapest, 2022..…………………………. 

 

 

 .................................................……. 

 (cégszerű aláírás) 

 Nyilatkozattevő: ………………………………….  

 Beosztása: ………………………………….. 

 


