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2. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Ganz negyed egy része és a Tisztviselőtelep Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 

36/2019. (VIII.22.) rendeletének módosítása a Budapest VIII. kerület 38599/3 helyrajzi 

számú kiemelt fejlesztési területre vonatkozóan tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzési eljárásban 

 

...................................................., mint ajánlattevő nyilatkozom, hogy velem/gazdálkodó 

szervezetemmel szemben az alábbi okok nem állnak fenn: 

a. kényszertörlés vagy végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás 

elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást 

jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás 

van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben 

alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) 

bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás 

ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon 

jogerősen korlátozta; 

d. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye 

szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére 

halasztást kapott; 

e. a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény 

bűnszervezetben történő elkövetését is-, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 

kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai 

közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében 

meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve 

bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetést is -, hűtlen kezelés, hanyag 

kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga 

szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 

elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

f. az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 

adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát 

veszélyezteti; 

g. tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ga. nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről 

szóló egyezménye van, vagy 

gb. olyan szabályozott tőzsdén  nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás 

és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. törvény 3. § 28. pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem 
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megismerhető. 

Tudomásul veszem, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a 

gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 

résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a g. pontban meghatározott feltételek 

fennállnak. 

[Keltezés] 

 

.................................................... 

[cégszerű aláírás]  
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Megjegyzés 

Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező 

gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira 

vonatkozóan kell a g. pont ga. alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

A d. pont szerinti adófizetési kötelezettség alatt a belföldi székhelyű gazdasági szereplő 

tekintetében az állami adóhatóság és a vámhatóság által nyilvántartott adófizetési 

kötelezettséget kell érteni. 

Az e. pont szerinti hasonló bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában 

letelepedett ajánlattevő esetében 

a. bűnszervezetben részvétel bűncselekmény esetén a szervezett bűnözés elleni 

küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében 

meghatározott bűnszervezetben való részvételhez kapcsolódó bűncselekményt, 

b. vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés 

elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban, vesztegetés elfogadása 

bírósági vagy hatósági eljárásban bűncselekmény esetén az 1997. május 26-i tanácsi 

jogi aktus 3. cikkében meghatározott korrupciót. 

c. költségvetési csalás bűncselekmény esetén az Európai Közösségek pénzügyi 

érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalást, 

d. pénzmosás bűncselekmény esetén a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való 

felhasználásának megelőzéséről szóló 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv 

1. cikkében meghatározott pénzmosást 

kell érteni. 

A d. pontban meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése 

időpontjától kell számítani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


