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34485/2021/MAV sz. pályázati felhívás 2.sz. melléklete 

PÁLYÁZÓ (JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM 

RENDELKEZŐ SZERVEZET) NYILATKOZATA 

A Pályázó adatai: 

 

név: 

székhely:  

képviselő neve: 

nyilvántartási szám:  

nyilvántartást vezető szerv neve: 

adószám: 

számlavezető pénzintézet neve: 

számlaszáma: 

Alulírott mint a(z) ............................................................................................................,  

Pályázó szervezet képviseletére jogosult személy/ek a Pályázó szervezet nevében az 

alábbiakról nyilatkozom/nyilatkozunk: 

1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés d) pontja alapján kijelentem, hogy az 

általam képviselt szervezet által a Magyar Államvasutak Zártkörűen működő 

Részvénytársaság részére (a továbbiakban: MÁV Zrt.) ..................-án a Vasúti egyes kocsi 

teherfuvarozás támogatása tárgyban benyújtott pályázathoz kapcsolódóan az általam 

képviselt szervezet  

megfelel  

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) 

bekezdés a) pontjában a rendezett munkaügyi kapcsolatok vonatkozásában meghatározott 

feltételeknek, 

Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, aki 

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdésében és 1. melléklet 3. 

pontjában vagy 16. § (1) bekezdésében és 1. melléklet 4. pontjában, illetve az egyszerűsített 

foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra 

irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, 
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- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 34. §-ában 

meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a 

gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezéseket megsértette, 

- a jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra 

kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés 

határidejére vonatkozó rendelkezéseket megsértette, 

- a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba 

vétellel kapcsolatos szabályait megsértette, vagy 

-  az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (a továbbiakban: Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése 

miatt hatóság, illetve bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két 

éven belül - a korábbival azonos jogsértés elkövetése miatt - jogerős és végrehajtható 

bírsággal sújtotta vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte, 

- az, akit harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély, vagy a harmadik 

országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti 

keresőtevékenység folytatása céljából összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott 

összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt hatóság, illetve bíróság a 

költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerős vagy 

végleges bírsággal sújtotta vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezte. 

b) az Ávr. szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet adatait 

rendelkezésre bocsátja; 

c) az általam képviselt szervezetre Magyarországon történő foglalkoztatás hiányában az Áht. 

50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelménye nem terjed ki; 

2. a) az Áht 50. § (1) bekezdés b) pontjában előírtak szerint nyilatkozom, hogy az általam 

képviselt szervezet eleget tett a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének. Az 

általam képviselt szervezet tekintetében elektronikus úton közzétett adatok elérhetősége a 

következő: 

............................................................................................................ (honlap címe); 

 

VAGY (a megfelelő kiválasztandó) 

b) az általam képviselt szervezet vonatkozásában a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi 

kötelezettség nem releváns; 

3. az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában előírtak szerint nyilatkozom, hogy az általam 

képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 

1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül; 

4. Az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy a támogatás a következő 

feltételeknek megfelelő fuvarozás esetén nyújtható: 

vasúti egyes kocsi teherfuvarozás: olyan vasúti árufuvarozás,  

a) amelynél a vasúti kocsiban feladott küldemény a továbbítása során egynél több 

menetvonalban közlekedett úgy, hogy az első és/vagy az utolsó menetvonalban való 
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közlekedés távolsága legfeljebb 80 km, és az első és/vagy utolsó menetvonal 

vonatkozásában a vonatba felvett elegytömeg legfeljebb 2000 tonna (azok a menetvonalak, 

amelyek megtételére egy határátmenet felől illetve felé került sor, nem számítanak első 

illetve utolsó menetvonalnak), 

b) amelynél a vontatójármű(vek) kivételével nem azonos az összes érintett menetvonalon 

közlekedő vonatok összeállítása, 

c) amelynél nincs szakadás az érintett menetvonalak ki- és besorozó állomásai között, 

d) amely legfeljebb 10 menetvonalban érintett,  

e) a MÁV Zrt. részére megadásra kerül az egyes kocsi azonosításához szükséges 

adattartalom, 

f) amely nem minősül tranzitforgalomnak, 

g) amely nem minősül irányvonatnak, vagy több részletben kiszolgált irányvonatnak, 

h) amelynél a rakott teherkocsihoz tartozó küldeményazonosító nem változik a feladástól a 

rendeltetési állomásig (beleértve az utólagos rendelkezést is) a magyarországi vasúti 

pályahálózaton történő továbbítás során. 

Vasúti egyes kocsi teherfuvarozás: az előbb meghatározott küldeménynek a feladási és 

rendeltetési állomás között a magyarországi vasúti pályahálózaton történő közlekedése. 

 Nem nyújtható Támogatás üres kocsik és saját kerekein futó vasúti járművek továbbítása 

esetén. 

5.a) az Áht. 48/B. § (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott - összeférhetetlenséget 

megalapozó - kizáró okok az általam képviselt szervezet tekintetében nem állnak fenn  

VAGY (a megfelelő kiválasztandó) 

 

b) az Áht. 48/B. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltak valamelyike fennáll, és pedig: 

ba)  a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-

előkészítőként részt vett, 

 

bb) a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási 

államtitkár, helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki 

megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, 

regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője, 

 

bc) a ba) és bb) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó, 

 

bd) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - a ba) és bb) pont szerinti személy 

tulajdonában álló gazdasági társaság, 

 

be) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy 

közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület, a sportszövetség, 

a polgárőr szervezet és az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány, valamint azon 

vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az állam csatlakozott kivételével - az olyan gazdasági 

társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló 

jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az ba)-bc) pont szerinti 

személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 

tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy 

képviseleti szervének tagja 
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6. a) az Ávr. 69 § 1. bekezdés h. pontja alapján az általam képviselt szervezet támogatási igényt 

a pályázatban foglalt tárgyban a pályázat benyújtását megelőző 5 évben, illetve azzal 

egyidejűleg nem nyújtott be; 

VAGY (a megfelelő kiválasztandó) 

b) az Ávr. 69 § 1. bekezdés h. pontja alapján az általam képviselt szervezet támogatási igényt a 

pályázatban foglalt tárgyban a pályázat benyújtását megelőző 5 évben, illetve egyidejűleg az 

alábbiak szerint nyújtott be bármely támogató részére: 

 Támogató szervezet  Dátum  Igényelt összeg (Ft)  Elnyert összeg (Ft)  Elszámolt összeg 

(Ft) 

          

          

          

Amennyiben a nyilatkozattételt követően a jelen pályázatban foglalt tárgyban az általam 

képviselt szervezet támogatást nyer, az elnyert támogatásról 8 napon belül tájékoztatom az MÁV 

Zrt.-t. 

Az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy a vasúti egyes kocsi teherfuvarozási  

támogatás intenzitása 30% és azt a teljes támogatási időszaka alatt nem lépheti túl. 

7. az általam képviselt szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási 

eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás vagy 

adósságrendezési eljárás nincs folyamatban (a külföldi Pályázó esetén  is a magyar jogszabályok 

az irányadók); 

8. kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet részéről nem áll fenn harmadik személy 

irányába olyan kötelezettség, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását 

meghiúsíthatja; 

9. a pályázatban foglalt cél (támogatás) tekintetében az általam képviselt szervezetet 

 (a megfelelő kiválasztandó) 

a) adólevonási jog megilleti, illetve az adóterhet másra áthárítja; 

b) adólevonási jog részben megilleti, illetve az adóterhet részben másra áthárítja; 

c) adólevonási jog nem illeti meg, és az adóterhet másra nem hárítja át; 

10. kijelentem, hogy a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött 

ÉS (a megfelelő kiválasztandó) 

aa) az általam képviselt szervezet a pályázatban meghatározott tevékenység 

megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, 

ab) az általam képviselt szervezet kizárólag pályázatban meghatározott tevékenység 

megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. 

 

Tudomásul veszem, hogy a hatósági engedélyek meglétét a MÁV Zrt. ellenőrizheti. 

 

11. kijelentem, hogy (a megfelelő kiválasztandó) 

a) az általam képviselt szervezet a MÁV Zrt. pályahálózatán hatályos hálózat-hozzáférési 

szerződéssel rendelkezik, melynek szerződésszáma a következő: ………………………. 



5 
 

b) az általam képviselt szervezet a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. pályahálózatán hatályos 

hálózat-hozzáférési szerződéssel rendelkezik, melyeknek szerződésszáma a következő: 

………………… ,   ……………………. 

c) az általam képviselt szervezet a GYSEV Zrt. pályahálózatán hatályos hálózat-hozzáférési 

szerződéssel rendelkezik melynek szerződésszáma a következő: ………………….…. 

12. Az általam képviselt szervezetnek Magyarország felé lejárt és ki nem egyenlített adó-, 

járulék, vám- és illetéktartozása nincs. 

13. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban. 

14. Az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy adószámát a MÁV Zrt. felhasználja 

a lejárt köztartozások teljesítése, illetve a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének 

megismeréséhez. 

15. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam képviselt szervezetnek a Kincstár által működtetett 

monitoring rendszerében és a MÁV Zrt. által működtetett elszámolási rendszerben 

nyilvántartott adataihoz a támogatás utalványozója, az Innovációs és Technológiai 

Minisztrérium, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az állami 

adóhatóság hozzáférjenek. 

16. Az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő 

kitöltése és aláírása a támogatás nyújtásának feltétele. 

17. Az általam képviselt szervezet tudomásul veszi, hogy nem köthető Támogatási 

keretszerződés azzal a Pályázóval, akivel szemben az Ávr. 81.§-ában meghatározott feltételek 

valamelyike fennáll, így különösen: 

a) ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő 

adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

b) ha a jogszabályban vagy az Ávr.-ben a Támogatási keretszerződés megkötésének 

feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, 

vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. 

 

18. Az általam képviselt szervezet Támogatási keretszerződés megkötésével jelen nyilatkozat 

aláírásával vállalja, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdésében meghatározott körülmények 

bekövetkezését, annak tudomására jutásától számított nyolc napon belül a MÁV Zrt.-nek 

bejelenti. 

 

19. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem minősül az európai uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján 

nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.  

21. Elfogadom, hogy az egyes kocsi teherfuvarozás azonosításához és elszámolásához – az 

általam képviselt szervezet által szolgáltatott – elengedhetetlen fuvarozási adatok hibás vagy 

határidőn túli teljesítéséből származó hátrányok tekintetében a MÁV Zrt.-t felelősség nem terheli.  
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22. Büntetőjogi felelősségem  tudatában kijelentem, hogy a Vasúti egyes kocsi teherfuvarozási 

támogatás IÜR lekérdező felületén az általam egyes kocsiként azonosított (elfogadott) tételek a  

valóságban is megfelelnek a vasúti egyes kocsi teherfuvarozás definíciójában és a Támogatási 

Programban foglalt  követelményeknek.  

23. Elfogadom, hogy a MÁV Zrt. által nem vasúti egyes kocsiként azonosított tételek 

vonatkozásában észrevételt a tárgyhónapot követő hónap 17. napjáig tehetek. 

24. Tudomásul veszem, hogy a vonatközlekedéshez kapcsolódó adatok (például: VTK) 

módosítására nincs lehetőségem. 

 

..........................., 20.................................... 

 

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

 

képviselő neve  

(P. H.) 
 

 


