
 

NYILATKOZAT 
Szállítói előminősítéshez 

28-02 
2. kiadás 

Oldal 1 / 1 
2. sz. melléklet 

Alulírott  
Név: ........................................................................................................................................  

Cég teljes neve: .....................................................................................................................  

Székhely: ...............................................................................................................................  

Cégjegyzékszám (vagy vállalkozói igazolvány szám): ..........................................................  

Adószám: ....................................................  mint cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom arról, hogy 

a) a képviselt vállalkozás az Európai Unió valamely tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban részes valamely államnak a hatályos szabályai szerint alapított és működő 
vállalkozás, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget csőd-, végrehajtási, felszámolási, vagy ezek 
bármelyikével egy tekintet alá eső olyan eljárás, amely szerződéskötés esetén a teljesítést akadályozná, 

b) egyéni vállalkozó esetében ellene nincs folyamatban és nem fenyeget olyan eljárás, amely 
szerződéskötés esetén a teljesítését akadályozná, 

c)  a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség [az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 16. § (4) bekezdés a) pont, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi 
LXXV. törvény 11. §] elmulasztása miatt két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható 
közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el, 

d) az előminősítére jelölt témakörökben teljesítésére szakmailag, műszakilag, gazdaságilag- és pénzügyileg 
alkalmas, továbbá rendelkezik a szükséges hozzájárulásokkal, jogosultságokkal és engedélyekkel,  

e) tevékenységét nem függesztette fel, illetve nem függesztették fel, 

f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt nem követett el, 

g) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. §-a (2) bekezdésének g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, 

h) tevékenységét bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta, 

i) kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve jogosultságát fenntartja, 

j) jelen dokumentumot az arra jogosult és kellően felhatalmazott személy(ek) írja(írják) alá, 

k) a Munkaügy ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. Törvény hatálya alá tartozó (a foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony létesítésével, bejelentési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos) jogszabálysértést nem 
követett el, 

l) lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége - a letelepedése szerinti 
ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nincs, 

m) szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában, 

n) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek 
pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti 
hasonló bűncselekményt nem követett el, 

o) pontosan eleget tesz fizetési kötelezettségeinek. 

 
Kijelentem, hogy a nyilatkozatban közöltek a valóságnak megfelelnek, azok ellenőrzéséhez hozzájárulok. 
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése az előminősítés további szakaszából való kizárást vonja 
maga után. A kitöltött „Szállító minősítő kérdőívben” szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. A 
nyilatkozatot cégszerű aláírással és bélyegzővel hitelesítem. 
 
Kelt: …………………… 201 ………………. 
 ……………………………… 
 aláírás, pecsét

 


