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* 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: 

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; 

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. 

4/A. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 

/nem természetes személy esetén/ 

Alulírott …………………..………………….. (képviseletre jogosult családi és utóneve) 

(születéskori családi és utónév /ha különböző/: ………………………………..……, születési 

hely, idő: …………………………………., anyja születési családi és utóneve: 

………………………………), mint a következőkben meghatározott civil 

szervezet/vízitársulat/gazdálkodó szervezet képviseletre jogosult vezető tisztségviselője 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt 

…………………………………………………….... (civil szervezet/vízitársulat/gazdálkodó 

szervezet elnevezése) (székhely: …………………………………………., bírósági határozat 

száma: ……………………..…………., nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: ………….………, 

adószám: ……………..………., statisztikai számjel: …………………..……………...) nem áll 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 25. § (1) 

bekezdésében felsorolt * kizáró okok hatálya alatt, továbbá tudomásul veszi, hogy 

amennyiben a szerződés megkötését követően merül fel vele szemben valamely a Vtv. 25. 

§ (1) bekezdés szerinti kizáró ok, vagy a Vtv. 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 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

Kelt: ………………………………….. 

 

 

 

…………………………………  

(cégszerű) aláírás 

 


