
3. sz. melléklet 

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

székhelye:  ..........................................  

  

  

Ajánlattevő kapcsolattartója: 

              neve/beosztása:  .................................  

              telefonszáma:  ....................................  

              telefax-száma:  ...................................  

              e-mail címe:  .......................................  

  

  

AJÁNLAT  (ELŐLAP) 

 

A(Z)_______________________ (AJÁNLATTEVŐ NEVE) AJÁNLATA 

 

A NÖF NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI NONPROFIT 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTAL KIÍRT, „AZ 

ISZKASZENTGYÖRGY BELTERÜLET 1 HELYRAJZI SZÁMÚ, TERMÉSZETBEN 

8043 ISZKASZENTGYÖRGY, RÁKÓCZI UTCA 1. SZÁM ALATTI INGATLANON 

TALÁLHATÓ AMÁDÉ-BAJZÁTH-PAPPENHEIM-KASTÉLY ÉPÜLETEGYÜTTES 

RÉSZÉT KÉPEZŐ, 1186,2 M2 ALAPTERÜLETŰ „BAROKK SZÁRNY” ÉS 1700 M2 

ALAPTERÜLETŰ KERTHELYISÉGÉNEK BÉRLETI SZERZŐDÉS ÚTJÁN 

TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS ABBAN MŰTÁRGY, BÚTOR KIÁLLÍTÁSI, 

VALAMINT TÁROLÁSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA CÉLJÁBÓL, TOVÁBBÁ 

KIEGÉSZÍTŐ JELLEGGEL A KASTÉLY TÖRTÉNETÉHEZ ILLŐ KULTÚRA 

NÉPSZERŰSÍTÉSE CÉLJÁBÓL” TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA 

 

 

A NÖF NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT 

FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTAL A NEMZETI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI 

CXCVI. TÖRVÉNY ÉS AZ ÁLLAMI VAGYONRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CVI. TÖRVÉNY, 

VALAMINT AZ ÁLLAMI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 

254/2007. (X. 4.) KORM. RENDELET SZERINTI VAGYONHASZNOSÍTÁSI 

ELJÁRÁSBAN 

 

  

 EREDETI / MÁSOLATI PÉLDÁNY   

  

Kelt: …………… 2020. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

  (cégszerű aláírás) 



4. sz. melléklet 

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

              székhelye:  ..........................................  

  

FELOLVASÓLAP 

Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai 

  

Alulírott, …….………………………………… (képviselő neve) mint a(z) 

…………................................................. (ajánlattevő cég/szervezet neve ) képviselője, tekintettel a 

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., mint Kiíró által „az Iszkaszentgyörgy 

belterület 1 helyrajzi számú, természetben 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi utca 1. szám alatti 

ingatlanon található Amádé-Bajzáth-Pappenheim-kastély épületegyüttes részét képező, 1186,2 m2 

alapterületű „Barokk szárny” és 1700 m2 alapterületű kerthelyiségének bérleti szerződés útján történő 

hasznosítására és abban műtárgy, bútor kiállítási, valamint tárolási tevékenység folytatása céljából, 

továbbá kiegészítő jelleggel a kastély történetéhez illő kultúra népszerűsítése céljából”  tárgyú 

vagyonhasznosítási eljárás pályázati felhívásában foglaltakra, az alábbiakban megjelölöm az 

ajánlattevő(k) nevét és címét (székhelyét/lakóhelyét), valamint az alábbi számszerűsíthető értékelési 

szempontotokat.  

 

Ajánlattevő neve:    

Ajánlattevő címe   

(székhelye/lakóhelye):  

 

  

Az értékelési szempont megnevezése Az ajánlatban foglalt érték 

Alap Bérleti díjra vonatkozó ajánlat (havi) Ft + ÁFA/hó 

  

Többlet Bérleti Díjra vonatkozó ajánlat (eseti jellegű) 

 

Ceremónia beltéren/ alkalom 
50 főig Ft + ÁFA/alkalom 

50 fő felett Ft + ÁFA/alkalom 

Ceremónia kültéren/ alkalom 
50 főig Ft + ÁFA/alkalom 

50 fő felett Ft + ÁFA/alkalom 

Egyéb események beltéren/ 

alkalom 

50 főig Ft + ÁFA/alkalom 

50 fő felett Ft + ÁFA/alkalom 

Egyéb események kültéren/ 

alkalom 

50 főig Ft + ÁFA/alkalom 

50 fő felett Ft + ÁFA/alkalom 

Fotózás/ alaklom ---------------- Ft + ÁFA/alkalom 

 

Kelt: …………… 2020. év ……………….. hónap …. napján 

 

  

 

(cégszerű aláírás) 



5. sz. melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, …….………………………………… (képviselő neve) mint a(z) 

…………................................................. (ajánlattevő cég/szervezet neve1) képviselője, a NÖF Nemzeti 

Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., mint Kiíró által „az Iszkaszentgyörgy belterület 1 

helyrajzi számú, természetben 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi utca 1. szám alatti ingatlanon található 

Amádé-Bajzáth-Pappenheim-kastély épületegyüttes részét képező, 1186,2 m2 alapterületű „Barokk 

szárny” és 1700 m2 alapterületű kerthelyiségének bérleti szerződés útján történő hasznosítására és 

abban műtárgy, bútor kiállítási, valamint tárolási tevékenység folytatása céljából, továbbá kiegészítő 

jelleggel a kastély történetéhez illő kultúra népszerűsítése céljából” tárgyú vagyonhasznosítási eljárás 

során ajánlattevőként 

nyilatkozom, hogy 

• miután az Önök pályázati felhívásának feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és az 

felhívás feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerinti 

ajánlatot teszünk az ajánlatunk részét képező felolvasólapon rögzítettek szerint; 

 

• nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlattételi 

felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, 

nyertességünk esetén vállaljuk az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek megfelelően 

a szerződés megkötését; 

 

• az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás 

aláírására jogosult személy írta alá. 

 

 

Kelt: …………… 2020. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

 

 

 

 
1 Természetes személy ajánlattevő és egyéni vállalkozó esetében csak a címet kell megadni 

(cégszerű aláírás) 



6. sz. melléklet 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT1 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 1.b) pontja szerinti jogi személyek vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek 

 

1. Alulírott, …….………………………………… (képviselő neve) mint a(z) 

…………................................................. (ajánlattevő cég/szervezet neve2) képviselője, a NÖF Nemzeti 

Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., mint Kiíró által „az Iszkaszentgyörgy belterület 1 

helyrajzi számú, természetben 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi utca 1. szám alatti ingatlanon található 

Amádé-Bajzáth-Pappenheim-kastély épületegyüttes részét képező, 1186,2 m2 alapterületű „Barokk 

szárny” és 1700 m2 alapterületű kerthelyiségének bérleti szerződés útján történő hasznosítására és 

abban műtárgy, bútor kiállítási, valamint tárolási tevékenység folytatása céljából, továbbá kiegészítő 

jelleggel a kastély történetéhez illő kultúra népszerűsítése céljából” tárgyú vagyonhasznosítási eljárás 

során ajánlattevőként 

nyilatkozom, hogy 

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

1.b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:  

a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

ab) 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 (Aláhúzandó), és ez az ország: ……………. (ország megnevezése), 

ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, 

ad) 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 aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak. 

 

Kijelentem, és aláírásommal igazolom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben 

megfelelnek. Tudomásul veszem(ük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3 § 

(2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján visszaigazolt megrendelés 

semmis. 

 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

 
1 Kizárólag nem természetesen személy esetén alkalmazandó 
2 Természetes személy ajánlattevő és egyéni vállalkozó esetében csak a címet kell megadni 



Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) és re) pontja, valamint az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése és 55. §-a alapján a következő 

természetes személyek a tényleges tulajdonosai:  

Sorsz. Tényleges tulajdonos neve,  Tényleges tulajdonos  

születési helye, ideje, 

anyja születési családi és 

utóneve 

Tulajdoni hányada, 

befolyásának és 

szavazati jogának 

mértéke 

    

    

    

 

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről:3 

Amennyiben a szervezet székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az EGT megállapodásban 

részes államában az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 

egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg, hogy az utolsó lezárt adóévben a 

szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és 

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 

szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységből származó bevétele hány százaléka az 

összes bevételének, az alábbiak szerint:  

Utolsó lezárt 

adóév 

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az 

összes bevételhez képest 

  

 

4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os tulajdonnal, befolyással, 

szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

átláthatóságáról 

4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró 

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:  

Sorsz. Gazdálkodó szervezet 

neve 

Tulajdoni hányadának,  

befolyásának és szavazati 

jogának mértéke 

Adóilletősége 

    

    

    

 
3 Kizárólag akkor alkalmazandó, amennyiben a szervezet magyarországi székhellyel nem rendelkezik 



 

4.2. A közvetlenül vagy közvetten több mint 25 %-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i):  

Sorsz. Gazdálkodó szervezet 

neve 

Tényleges 

tulajdonos(ok) 

neve 

Tényleges tulajdonos  

születési helye, ideje, anyja 

születési családi és utóneve 

(a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és 

megakadályozásáról  szóló 

2007. évi CXXXVI. törvény 

3. § r) és re) pontja, valamint 

az államháztartásról szóló  

2011. évi CXCV. törvény 

41. § (6) bekezdése és 55. §-

a alapján) 

Tényleges 

tulajdonosok 

tulajdoni 

hányadának, 

befolyásának 

és szavazati 

jogának 

mértéke 

     

     

     

 

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró 

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági 

minősítése. 

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezet(ek) székhelye, illetősége az Európai Unió 

tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 

egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg, hogy az utolsó lezárt adóévben a 

gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel 

és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 

szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az 

összes bevételének, az alábbiak szerint:  

Adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban termelő, 

feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 

tevékenységéből származó bevételének 

aránya az összes bevételhez képest 

   

   



   

   

 

Tudomásul veszem, hogy a Magyar Államkincstár - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján - az átláthatóság ellenőrzése céljából a szerződésből eredő követelések 

elévüléséig jogosult a szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat 

kezelni.  

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a NÖF 

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felmondja, vagy – ha a 

szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. 

 

Kijelentem, hogy jogosult vagyok a szervezet képviseletére. 

 

Kelt: …………… 2020. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

  

 

(cégszerű aláírás) 



7. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

– kizáró ok hatálya alatt nem állásról – 

 

 

Alulírott, …….………………………………… (képviselő neve) mint a(z) 

…………................................................. (ajánlattevő cég/szervezet neve1) képviselője, a NÖF Nemzeti 

Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., mint Kiíró által „az Iszkaszentgyörgy belterület 1 

helyrajzi számú, természetben 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi utca 1. szám alatti ingatlanon található 

Amádé-Bajzáth-Pappenheim-kastély épületegyüttes részét képező, 1186,2 m2 alapterületű „Barokk 

szárny” és 1700 m2 alapterületű kerthelyiségének bérleti szerződés útján történő hasznosítására és 

abban műtárgy, bútor kiállítási, valamint tárolási tevékenység folytatása céljából, továbbá kiegészítő 

jelleggel a kastély történetéhez illő kultúra népszerűsítése céljából” tárgyú vagyonhasznosítási eljárás 

során ajánlattevőként 

nyilatkozom, hogy 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 25.§-ában 

meghatározott, az alábbiak szerint részletezett kizáró ok nem áll fenn.  

A Vtv. 25. § (1) Állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki  

a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás 

alatt áll;  

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  

c) az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű 

köztartozással rendelkezik; 

d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű:2  

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

törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. 

fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,  

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

meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- 

és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében 

meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott 

pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, 

XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát 

sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az 

információs rendszer elleni bűncselekmény;  

 
1 Természetes személy ajánlattevő és egyéni vállalkozó esetében csak a címet kell megadni 
2 Kizárólag természetes személy és egyéni vállalkozó esetén alkalmazandó 



e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel 

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

bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta;  

f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - 

eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták.  

Tudomással bírok arról, hogy a Vtv. 25. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a szerződés 

megkötését követően merül fel kizáró ok, vagy a szerződő fél a 25/A. § (2) bekezdésében 

meghatározott igazolási kötelezettségének a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül - vagy 

ha e határidőn belül a rajta kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően 

haladéktalanul - nem tesz eleget, a Kiíró jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

A Vtv. 25/A. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel azt a tényt, hogy vele szemben nem áll fenn 

a 25. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok, a jelen nyilatkozathoz mellékelt hatósági 

bizonyítvánnyal igazolom.3 

 

Kelt: …………… 2020. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

  

 

 
3 Kizárólag természetes személy és egyéni vállalkozó esetén alkalmazandó 

(cégszerű aláírás) 



8. sz. melléklet 

NYILATKOZAT  

– ÁFA alanyiság kapcsán –  

 

Alulírott, …….………………………………… (képviselő neve) mint a(z) 

…………................................................. (ajánlattevő cég/szervezet neve1) mint ajánlattevő képviselője, 

a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., mint Kiíró által „az Iszkaszentgyörgy 

belterület 1 helyrajzi számú, természetben 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi utca 1. szám alatti 

ingatlanon található Amádé-Bajzáth-Pappenheim-kastély épületegyüttes részét képező, 1186,2 m2 

alapterületű „Barokk szárny” és 1700 m2 alapterületű kerthelyiségének bérleti szerződés útján történő 

hasznosítására és abban műtárgy, bútor kiállítási, valamint tárolási tevékenység folytatása céljából, 

továbbá kiegészítő jelleggel a kastély történetéhez illő kultúra népszerűsítése céljából” tárgyú 

vagyonhasznosítási eljárás során ajánlattevőként 

nyilatkozom, hogy 

az ajánlattevő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény hatálya alá  

 

- tartozó vállalkozás adóalany 

o alanyi adómentesség nem áll fenn 

o alanyi adómentesség fennáll 

 

- tartozó egyéni vállalkozó adóalany 

o alanyi adómentesség nem áll fenn 

o alanyi adómentesség fennáll 

 

- tartozó adószámmal rendelkező természetes személy adóalany 

o alanyi adómentesség nem áll fenn 

o alanyi adómentesség fennáll 

 

- nem tartozó természetes személy adóalany.2 

 

Kelt: …………… 2020. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

  

 

 

 
1 Természetes személy ajánlattevő és egyéni vállalkozó esetében csak a címet kell megadni 
2 A megfelelő aláhúzandó 

(cégszerű aláírás) 



9. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 1 

– változásbejegyzési eljárás kapcsán –  

 

Alulírott, …….………………………………… (képviselő neve) mint a(z) 

…………................................................. (ajánlattevő cég/szervezet neve) mint ajánlattevő képviselője, 

a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., mint Kiíró által „az Iszkaszentgyörgy 

belterület 1 helyrajzi számú, természetben 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi utca 1. szám alatti 

ingatlanon található Amádé-Bajzáth-Pappenheim-kastély épületegyüttes részét képező, 1186,2 m2 

alapterületű „Barokk szárny” és 1700 m2 alapterületű kerthelyiségének bérleti szerződés útján történő 

hasznosítására és abban műtárgy, bútor kiállítási, valamint tárolási tevékenység folytatása céljából, 

továbbá kiegészítő jelleggel a kastély történetéhez illő kultúra népszerűsítése céljából” tárgyú 

vagyonhasznosítási eljárás során ajánlattevőként 

nyilatkozom, hogy 

 

az általam képvisel szervezet nyilvántartásba bejegyzett adati vonatkozásában nincs folyamatban 

- gazdasági társaság esetén a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

szóló 2006. évi V. törvény szerinti, illetőleg  

- más szervezet esetén egyéb  

 

változásbejegyzési eljárás. 

 

 

 

Kelt: …………… 2020. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
1 Kizárólag gazdálkodó szervezet esetén alkalmazandó 

(cégszerű aláírás) 


