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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

„a „Recsk I – rézérc” és a „Recsk II – nemes- és színesfémérc” védnevű bányatelkek 

további kutatása és újrahasznosítása és ennek érdekében megfelelő kompetenciával 

rendelkező befektető bevonása érdekében létrehozott MÁTRAÉRC Bányászati Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló részvényeinek közvetlenül részvény-

adásvételi, továbbá vételi jog útján történő értékesítésére vonatkozóan 

 

I. BEVEZETÉS 

1 A jelen pályázat célja, típusa 

A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 

működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; 

cégjegyzékszáma: 01-10 045784; a „Kiíró” vagy az „MNV”) egy fordulóból álló, 

nyilvános pályázatot hirdet (a „Pályázat” vagy a „Pályázati Eljárás”) a „Recsk I – 

rézérc” védnevű bányatelek a (a „Recsk I Bányatelek”) és a „Recsk II – nemes- és 

színesfémérc” védnevű bányatelek (a „Recsk II Bányatelek”) (a Recsk I Bányatelek és 

a Recsk II Bányatelek együttesen: a „Bányatelkek”) további kutatása és 

újrahasznosítása céljából megfelelő kompetenciával rendelkező befektető bevonása 

érdekében, a Bányatelkek újrahasznosítása céljából létrehozott MÁTRAÉRC 

Bányászati Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhelye: 1133 Budapest, 

Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszáma: 01-10-049752; a „Társaság”) Magyar Állam 

tulajdonában lévő, és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló részvényeinek 

közvetlenül részvény-adásvétel és vételi jog útján történő értékesítésére vonatkozóan, 

amely által a Társaságra a Pályázat eredményessége esetén átruházott Bányatelkekhez 

kapcsolódó bányászati jogok közvetett módon, a Társaság részesedésein keresztül 

kerülnek értékesítésre a Pályázaton nyertesként kiválasztott Pályázó részére (a „Recsk 

Projekt”). 

A jelen Pályázat kiírására – azaz a jelen pályázati felhívás (a „Pályázati Felhívás”) és a 

kapcsolódó dokumentumok jóváhagyására – az MNV Igazgatósága vonatkozó döntése 

alapján, a jelen Pályázat lefolytatására az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

(a „Vagyontörvény”), és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. 

(X.4.) számú Kormányrendelet (a „Kormányrendelet”) rendelkezései alapján került 

sor. A jelen Pályázati Felhívás a Kormányrendelet 33. § (1) bekezdésében megjelölt, a 

jelen Pályázati Felhívás IV. 1. pontja szerint, a Befektetői Információs Csomag 

részeként megvásárolható részletes tájékoztató (a „Részletes Tájékoztató”) 

rendelkezéseivel együttesen értelmezendő. A két dokumentum esetleges eltérése esetén 

a jelen Pályázati Felhívás rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 
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2 A Pályázati Felhívás közzététele 

A Kormányrendelet 32. §-ának (2) bekezdése alapján a jelen Pályázati Felhívás 

közzétételére a Kiíró honlapján (http://www.mnv.hu/), a Kiíró székhelyén lévő 

Ügyfélszolgálati Irodán, a Világgazdaság nevű napilapban, a http://www.portfolio.hu 

honlapon, és a Financial Times nevű szaklapban került sor. 

A Kiíró adatai, elérhetősége 

Megnevezés:  MNV Zrt. 

Székhely:  1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

Postacím:  1399 Budapest, Pf. 708. 

Kapcsolattartó neve, 

beosztása: 

dr. Kovács Levente, 

compliance irodavezető 

Kapcsolattartó e-mail 

címe: 

kovacslevente@mnv.hu 

Kapcsolattartó értesítési 

címe: 

1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

3 A pályázat nyelve 

A Pályázat hivatalos nyelve a magyar. 

 

II. AZ ÉRTÉKESÍTENDŐ VAGYONTÁRGY MEGJELÖLÉSE ÉS A PÁLYÁZAT 

TÁRGYÁRA VONATKOZÓ LÉNYEGES INFORMÁCIÓK 

1 Az értékesítendő vagyontárgy megjelölése 

A Pályázati Eljárásban a Társaság által kibocsátott, a Magyar Állam kizárólagos 

tulajdonában álló, az alábbi (i) alpontban meghatározott részvények, valamint 

(amennyiben a Pályázat eredményes lesz) a Pályázat eredményeként a Nyertes 

Pályázónak mint vételi jog jogosultjának a javára a Vegyesvállalati Szerződésben 

foglaltak szerint megalapítandó, az alábbi (ii) és (iii) pontban nevesített vételi jogok 

kerülnek értékesítésre: 

(i) A Társaság által kibocsátott 2.490, azaz kettőezernégyszázkilencven db 

egyenként 500,- Ft, azaz ötszáz forint névértékű dematerializált törzsrészvény 

(ISIN: HU0000159306), amely a Társaság alaptőkéjének 24,90%-át testesíti 

meg (az „Első Részvénycsomag”). A Kiíró az Első Részvénycsomag fix 

vételárát 890.000.000,- Ft összegben, azaz nyolcszázkilencvenmillió forint 

összegben jelöli meg. 

(ii) Vételi Jog a Társaság alaptőkéjének 25,00%-át megtestesítő részvényekre (a 

„Második Részvénycsomag Vételi Jog”). A Kiíró a Második 

Részvénycsomag Vételi Jog ellenértékét 8.950.000,- Ft, azaz nyolcmillió-

kilencszázötvenezer forint összegben jelöli meg. A Kiíró a Második 

Részvénycsomag vételárát 895.000.000,- Ft összegben, azaz 

nyolcszázkilencvenötmillió forint összegben jelöli meg. 

(iii) Vételi Jog a Társaság alaptőkéjének 50,10%-át megtestesítő részvényekre (a 

„Harmadik Részvénycsomag Vételi Jog”). A Kiíró a Harmadik 

http://www.mnv.hu/
http://www.portfolio.hu/
mailto:kovacslevente@mnv.hu
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Részvénycsomag Vételi Jog ellenértékét 8.950.000,- Ft összegben, azaz 

nyolcmillió-kilencszázötvenezer forint összegben jelöli meg. A Harmadik 

Részvénycsomag vételárának kiszámítási módszertanát az (alábbiakban 

meghatározott) Vegyesvállalati Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

(a Második Részvénycsomag Vételi Jog és a Harmadik Részvénycsomag Vételi 

Jog együttesen: a „Részvénycsomag Vételi Jogok”). 

2 A Pályázat tárgyára vonatkozó további lényeges információk 

2.1 A tranzakciós struktúra 

A Pályázati Eljárás eredményeként a Társaság a Bányatelkek továbbkutatását és 

újrahasznosítását valósítja meg a Nyertes Pályázó és az MNV között 

megkötendő, többek között, a Társaság részvényeinek több ütemben történő 

megvásárlását is szabályozó vegyesvállalati szerződésben foglalt feltételek 

szerint (a „Vegyesvállalati Szerződés”). A Vegyesvállalati Szerződés tervezetét 

(ideértve – többek között – a Részvénycsomag Vételi Jogok gyakorlásának 

feltételeit) a Részletes Tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza. A Pályázó a 

Vegyesvállalati Szerződést a Részletes Tájékoztató 1. sz. mellékletében foglalt 

tartalommal lesz köteles megkötni. A Vegyesvállalati Szerződésben a Magyar 

Állam és a Nyertes Pályázó között kialakítandó együttműködés elsődlegesen a 

Bányatelkeken gazdaságosan kitermelhető ércvagyon mennyiségének és 

minőségének meghatározását célzó (az alábbiakban meghatározott), a Nyertes 

Pályázó által az ajánlatában vállalt szakmai tartalommal kidolgozandó, a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészített, az Ajánlata részeként a 

Részletes Tájékoztatóban előírt formában benyújtott Kutatási Program tartalmi 

elemeit tartalmazó, az illetékes hatóság(ok)hoz benyújtásra kerülő a kutatási 

létszakaszra vonatkozó műszaki üzemi terv (a „Kutatási Munkaprogram”) 

irányul. 

A Nyertes Pályázó a Pályázat eredményeként a Vegyesvállalati Szerződéssel 

egyidejűleg köteles lesz a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV-vel egy 

olyan külön megállapodást kötni, amely a historikus környezeti kármentesítési 

kötelezettség teljesítéséhez és a Társaság által végrehajtandó Kutatási 

Munkaprogram végrehajtása során okozott környezeti károkozáshoz kapcsolódó 

felelősségi kérdéseket rendezi, és a Pályázó a Részletes Tájékoztató 3. sz. 

mellékletében foglalt tartalommal lesz köteles megkötni (a „Környezetvédelmi 

Kötelezettségvállalási Megállapodás”). 

2.2 A Társaság által újrahasznosítani tervezett Bányatelkek jogi státuszának 

meghatározása 

Az MNV 2011-ben igénybejelentéssel élt a Recsk I Bányatelek vonatkozásában, 

amely alapján a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (jogutódja a Magyar 

Bányászati és Földtani Szolgálat; az „MBFSZ”) az MNV-t jelölte ki a 

bányászati jog jogosultjaként a 1505-04/2011. számú határozatával. 

A Recsk I Bányatelken – többször meghosszabbított határidővel – bányabezárási 

művelet van folyamatban jelenleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 2639-3/2015. számú, a Miskolci Bányakapitányság MBK/3414-

13/2012. számú határozatát módosító, bányabezárásra vonatkozó műszaki üzemi 
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tervet jóváhagyó határozat alapján, amely 2019. december 31-ig érvényes. A 

hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság a Recsk I Bányatelek 

felhagyása tekintetében a 18116-32/2009 számú határozattal környezetvédelmi 

engedélyt adott, amely 2019. december 31-ig érvényes. Ezen túlmenően a Recsk 

I Bányatelek vonatkozásában több egyéb (kármentesítési monitoring, vízjogi 

üzemeltetés, hulladékkezelési) engedély is kötelezettségeket ír elő. E tekintetben 

a jelen Pályázati Felhívás III. 4. pontjában nevesített Adatszoba tartalmaz 

további információkat. 

2013-ban beolvadásos kiválás eredményeként a Recsk II Bányatelekhez 

kapcsolódó bányászati joga a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló 

Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-re (a „Nitrokémia 

Zrt.”) került átruházásra, amely átruházást a bányafelügyelet a 2943-2/2013. 

számú határozatával hagyott jóvá. 

A Recsk II Bányatelken a kitermelési és feltárási tevékenység szünetelési 

műszaki üzemi tervek alapján 2007 óta szünetel a Részletes Tájékoztatóban 

ismertetettek szerint. 

Az MNV ezúton nyilatkozik, hogy a Pályázati Eljárás eredményessége esetén a 

Vegyesvállalati Szerződésben foglaltak szerint eljár annak érdekében, hogy a 

Bányatelkekhez kapcsolódó bányászati jogosultságok, a Vegyesvállalati 

Szerződés 5. sz. mellékletében felsorolt Bányászati Ingatlanok és a 

Vegyesvállalati Szerződés 6. sz. mellékletében felsorolt egyéb, kapcsolódó 

vagyonelemek a Vegyesvállalati Szerződés hatályba lépését követően 120 

(százhúsz) Munkanapon belül a Társaság rendelkezésére bocsátásra kerüljenek. 

 

III. AZ ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ LÉNYEGES FELTÉTELEK 

1 A Pályázat típusa 

A Pályázat meghirdetési időpontja az a nap, amikor a Pályázati Felhívás a Kiíró 

honlapján (http://www.mnv.hu) megjelent. 

A Pályázati Eljárás nyilvános, egyfordulós pályázati eljárás keretében kerül 

lebonyolításra oly módon, hogy a Pályázóknak a Pályázati Felhívás alapján csak 

kötelező érvényű ajánlat (az „Ajánlat”) benyújtására van lehetőségük. Érvényes 

ajánlatot tenni kizárólag csak a Pályázati Felhívás és a Részletes Tájékoztató tartalmi és 

formai követelményeinek, valamint a jogszabályokban foglaltaknak való teljes körű 

megfeleléssel, együttesen az (i) Első Részvénycsomag megvásárlására, a (ii) 

Részvénycsomag Vételi Jogok ellenértékének megfizetésére, a (iii) Vegyesvállalati 

Szerződés feltétel nélküli elfogadására, a (iv) Környezetvédelmi Kötelezettségvállalási 

Megállapodás feltétel nélküli elfogadására, az (v) Első Részvénycsomag adásvételére 

vonatkozó szerződés (az „Első Részvénycsomag Adásvételi Szerződés”) feltétel 

nélküli elfogadására és a (vi) Kutatási Program Ajánlat keretében történő benyújtásával 

lehet. 

Az az Ajánlat, amely tekintetében fentiekben felsoroltak közül nem az összesre 

vonatkozik vagy alternatív ajánlatot tartalmaz, érvénytelennek minősül, és a Kiíró nem 

bocsát hiánypótlási felhívást az Ajánlat kiegészítésére. 
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2 Az Ajánlattal kapcsolatos főbb minimum szakmai és finanszírozási elvárások 

A Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a Vegyesvállalati Szerződés és a 

Környezetvédelmi Kötelezettségvállalási Megállapodás tervezete biztosítékadási 

kötelezettségeket ír elő. Ezen felül a Részletes Tájékoztató, többek között, részletesen 

szabályozza és előírja a Pályázók alkalmasságára minimálisan teljesítendő szakmai 

követelményeket és egyéb, az Ajánlattal szembeni, a Kiíró által megfogalmazott 

részletes elvárásokat. 

A Pályázónak az Ajánlatában meg kell jelölnie azon forintban kifejezett összeget, 

amelyet a Pályázó vállal, hogy az általa kidolgozásra kerülő Kutatási Program 

finanszírozására fog fordítani, mindenféle levonás és visszatartás nélkül (a „Kutatási 

Program Finanszírozása Összege”). A Kutatási Program Finanszírozási Összege 

tekintetében képletként megadott, vagy nem pénzbeli elemet tartalmazó ajánlatot a 

Kiíró nem veszi figyelembe az Ajánlat értékelésekor, képletként megadott Vételár 

esetén a Pályázó Ajánlata érvénytelennek minősül. A Kiíró rögzíti, hogy a Kutatási 

Program Finanszírozási Összege nem lehet kevesebb, mint 20.000.000,- USD-nak, azaz 

húszmillió amerikai dollárnak megfelelő forint összeg, amelyet a Magyar Nemzeti Bank 

által közzétett USD / HUF árfolyamon kell átváltani (a „Kutatási Program Minimum 

Finanszírozási Összege”). A Kutatási Program és a Társaság működésének 

finanszírozására vonatkozó további rendelkezéseket a Részletes Tájékoztató 

tartalmazza. 

3 Pályázati biztosíték 

A Kiíró a Pályázaton való részvételt a Kormányrendelet 35. § (1) bekezdése szerinti 

pályázati biztosíték adásához köti (a „Pályázati Biztosíték”). A Pályázati Biztosíték 

összege 150.000.000,- Ft, azaz százötvenmillió forint, amelyet az alábbiak szerint meg 

kell fizetnie. 

A Pályázati Biztosítékot az MNV Zrt.-nek Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-

01501542 számú letéti számlájára kell átutalni, amelynek legkésőbb az Ajánlattételi 

Határidő lejártának napján be kell érkeznie és jóváírásra kell kerülnie az MNV 

számláján. Az utaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a következőt: "Recsk 

Projekt - Pályázati Biztosíték". 

A Pályázó köteles az Ajánlatához mellékelni a Pályázati Biztosíték összegének 

megfizetéséről szóló igazolást. Ennek hiányában, vagy ha a Pályázati Biztosíték összege 

legkésőbb az Ajánlattételi Határidő lejártának napján nem kerül jóváírásra az MNV 

számláján, a Pályázó Ajánlata automatikusan érvénytelennek minősül. 

A Kiíró a Pályázati Biztosítékot a Pályázati Felhívás visszavonása, az eljárás 

eredménytelenségének megállapítása esetén, továbbá - az ajánlatok elbírálását követően 

- a nem nyertes ajánlattevők részére köteles nyolc napon belül kamat nélkül 

visszafizetni. A határidőt a visszavonásról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az 

eredmény vagy eredménytelenség kihirdetésének napjától kell számítani. 

Nyertes Pályázó esetén a Pályázati Biztosíték összege beleszámít az Első 

Részvénycsomag vételárába. A Pályázó a Pályázati Biztosítékot elveszti és a Pályázati 

Biztosíték a Kiírót illeti meg, amennyiben (a) a Pályázó az Ajánlatát az ajánlati 

kötöttség ideje alatt visszavonja vagy ajánlati kötöttségét más módon megszegi; (b) az 

Első Részvénycsomag Adásvételi Szerződés és/vagy a Vegyesvállalati Szerződés 

és/vagy Környezetvédelmi Kötelezettségvállalási Megállapodás megkötése neki 
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felróható okból hiúsul meg; (c) az Első Részvénycsomag Adásvételi Szerződés és/vagy 

a Vegyesvállalati Szerződés és/vagy Környezetvédelmi Kötelezettségvállalási 

Megállapodás megkötése a Nyertes Pályázó érdekkörében felmerülő ok miatt hiúsul 

meg; vagy (d) Konzorcium esetén a Konzorcium bármelyik Konzorciumi Tagja az 

Ajánlat benyújtását követően kilép a Konzorciumból vagy más módon megsérti ajánlati 

kötöttségét. 

4 Átvilágítás 

Az alábbi IV. 1. pontban részletezett Előzetes Regisztrációt sikeresen teljesítő Pályázók 

lehetőséget kapnak arra, hogy a Recsk Projekt vonatkozásában jogi, technikai és 

pénzügyi átvilágítást végezhessenek (az „Átvilágítás”). 

A Pályázati Eljárás során a Pályázók részére az Átvilágítás céljára az alábbiak kerülnek 

biztosításra: (i) internetes adatszoba hozzáférés (az „Adatszoba”), amely Adatszoba 

meghatározott pénzügyi, jogi és kereskedelmi információkat tartalmaz a Pályázat 

tárgyával összefüggésben, (ii) az Átvilágítással kapcsolatos írásbeli kérdések 

feltételének lehetősége. 

Az Adatszoba előreláthatólag 2018. szeptember 3. napjától az Ajánlattételi Határidő 

napjáig tart nyitva. 

A Kiíró ezúton hívja fel a Pályázók figyelmét, hogy az MBFSZ keretében működő, a 

Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő adatokba 

történő betekintésnek és az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel 

kapcsolatos felszámítható költségtérítés mértékéről szóló 1/2017. (VI. 28.) MBFH 

utasításban nevesített Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár (az 

„MBFSZ Adattár”) az érdeklődők részére a földtani adatszobában hozzáférést biztosít 

a recski színesfémérc előfordulással kapcsolatos kiemelten fontos minősítésű 

dokumentumokhoz. Az MBFSZ Adattárhoz a Pályázók az MBFSZ 1145 Budapest, 

Columbus u. 17-23. szám alatti épületében díjmentesen, előre egyeztetett időpontban 

férhetnek hozzá, továbbá amennyiben a Pályázók az MBFSZ Adattárban szereplő 

adatok másolatára tartanak igényt, akkor erre külön díjak megfizetése ellenében 

lehetőségük van. 

Az Átvilágításra vonatkozó további információkat a Részletes Tájékoztató tartalmazza. 

IV. A PÁLYAZATRA VALÓ JELENTKEZÉS ÉS A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK 

HELYE, MÓDJA, IDEJE 

1 A Pályázatra való jelentkezés feltételei és módja 

A Pályázaton való részvétel feltétele az alábbiakban meghatározott sikeres előzetes 

regisztráció (az „Előzetes Regisztráció”). 

A Pályázónak a Befektetői Információs Csomag vételáraként 10.000.000,- Ft + ÁFA 

összeget, azaz tízmillió forint + általános forgalmi adó összeget kell fizetnie (a 

„Befektetői Információs Csomag Vételára”) az MNV Zrt.-nek Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10032000-01457522 számú számlájára, a közlemény 

rovatban „Recsk Projekt – Befektetői Információs Csomag Vételára” feltüntetése 

mellett történő átutalással. A Befektetői Információs Csomag Vételára az MNV 

bankszámláján való jóváírással minősül megfizetettnek. 
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Előzetes Regisztrációját kérheti bármely természetes személy, vagy azon jogi személy, 

amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (az „Nvtv.”) szerint 

átlátható szervezetnek minősül.  

A Pályázati Felhívás alapján ajánlatot tevő személy, illetve az együttes pályázati 

ajánlattétel céljából alapított - a pályázati eljárás és a szerződéskötés során 

egyetemleges felelősségű - ajánlattevői közösség vagy más alkalmi egyesülés 

(Konzorcium) (a „Pályázó”). 

A Pályázó csak egy ajánlatot tehet, illetve egy pályázaton csak egy ajánlattételben vehet 

részt akár önállóan, akár konzorcium tagjaként. 

Előzetes Regisztrációt kérni a Kiíró részéről kapcsolattartóként kijelölt személy, dr. 

Kovács Levente értesítési címére (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) legkésőbb 2018. 

november 5. napján benyújtott (és ezzel egyidejűleg a kapcsolattartó részére 

elektronikus úton, a kovacslevente@mnv.hu e-mail címre megküldött) kérelemmel lehet 

a jelen Pályázati Felhívás 1. sz. mellékletében található nyilatkozat (a „Pályázati 

Adatlap”) hiánytalan kitöltésével és cégszerű aláírásával, valamint az alábbiakban 

meghatározott mellékletek csatolásával. A Kiíró kizárólag a cégszerűen vagy saját 

kezűleg aláírt, hiánytalan Pályázati Adatlapon előterjesztett kérelmet tekinti 

érvényesnek. A Pályázati Adatlap és az alábbiakban meghatározott mellékletek minden 

oldalát a Pályázó képviselőjének cégszerűen, természetes személy esetén eredeti 

aláírással alá kell írnia (kivéve a hivatalos iratokat). 

1.1 A Pályázónak az Előzetes Regisztráció kérelméhez az alábbi 

dokumentumokat kell benyújtania: 

1.1.1 Az 1. sz. mellékletben található kitöltött Pályázati Adatlap, amelynek 

kitöltésével a Pályázó megadja az ott megjelölt adatait, valamint 

nyilatkozik, hogy (i) az Nvtv. alapján átlátható szervezetnek minősül, (ii) 

nincsen lejárt esedékességű köztartozása, (iii) nincsen az MNV-vel 

szemben fennálló lejárt tartozása, továbbá, hogy (iv) nem áll 

végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy 

egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, 

vagy adósságrendezési eljárás nincs folyamatban. 

1.1.2 A Befektetői Információs Csomag Vételár átutalással történő 

megfizetése a Kiírónak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-

01457522 számú számlájára és ennek igazolására szolgáló dokumentum. 

1.1.3 A 2. sz. mellékletben található Titoktartási Kötelezettségvállalás 

cégszerűen, természetes személy esetén eredeti aláírással ellátva. 

1.2 Gazdasági társaság esetén további dokumentumok: 

1.2.1 30, azaz harminc napnál nem régebbi, eredeti, vagy közjegyző által 

hitelesített másolati példányban kiállított (i) cégkivonat, vagy (ii) az 

illetékes külföldi hatóság által kiadott igazolás, amely legalább a 

cégbejegyzés tényét, időpontját, a jegyzett tőke nagyságát, a cég 

tulajdonosainak, és a cégjegyzésre jogosult személy(ek) megnevezését 

tartalmazza. 
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1.2.2 Eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban kiállított 

cégaláírási nyilatkozat (aláírási címpéldány, aláírás-minta vagy annak a 

bejegyzés országa szerinti megfelelője). 

1.2.3 A hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat 

eredeti példánya, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata. 

1.3 Egyéb jogi személy szervezet esetén további dokumentumok: 

1.3.1 A nyilvántartásba vételről szóló határozat eredeti, vagy közjegyző által 

hitelesített másolati példányban. 

1.3.2 Eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban kiállított, 

aláírási jogot tanúsító nyilatkozat (aláírási címpéldány, aláírás-minta 

vagy annak a bejegyzés országa szerinti megfelelője). 

1.3.3 A hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat 

eredeti példánya, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata. 

1.4 Valamennyi természetes és jogi személy esetén további dokumentumok: 

1.4.1 Amennyiben a Pályázó meghatalmazottal jár el, úgy a közokirati, vagy 

teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt meghatalmazás. 

Az Előzetes Regisztráció feltételeinek maradéktalan és megfelelő teljesülését a Kiíró 

ellenőrzi. Amennyiben a Pályázó az Előzetes Regisztráció tekintetében valamennyi a 

jelen IV/1. pont szerinti feltételt teljesítette, valamint a Kiíró ellenőrzése alapján az 

adott Pályázó Előzetes Regisztrációja sikeres volt, akkor a Kiíró erről a Pályázót az 

Előzetes Regisztráció megküldésének napját követő 5, azaz öt munkanapon belül e-

mailen tájékoztatja és biztosítja a Pályázó részére az Adatszoba felületén a Befektetői 

Információs Csomaghoz történő hozzáférést. Amennyiben a Kiíró általi tájékoztatás 

értelmében az adott Pályázó Előzetes Regisztrációja sikertelen volt, akkor az adott 

Pályázó kizártnak minősül a Pályázati Eljárásból és a Pályázaton nem jogosult a 

részvételre és amely kizárásról a Kiíró az Előzetes Regisztráció benyújtását követő 5, 

azaz öt munkanapon belül e-mailen tájékoztatja a Pályázót. Amennyiben valamely 

Pályázó Előzetes Regisztrációja sikertelen volt, de a Befektetői Információs Csomag 

Vételárat megfizette, akkor azt számára az Előzetes Regisztráció sikertelenségének 

megállapítását követő 8, azaz nyolc napon belül a Kiíró visszafizeti. 

A Kiíró rögzíti, hogy lehetővé teszi azt, hogy az Előzetes Regisztrációt lefolytató 

Pályázótól eltérő entitás (a „Projekttársaság”) kösse meg nyertes pályázat esetén a 

Vegyesvállalati Szerződést/Első Részvénycsomag Adásvételi 

Szerződést/Környezetvédelmi Kötelezettségvállalási Megállapodást, azonban a 

szerződést kötő entitást a Pályázónak az Ajánlatában meg kell jelölnie és megjelölt 

entitásnak teljesítenie kell a Részletes Tájékoztatóban e tekintetben előírt 

követelményeket. 

A Kiíró hiánypótlást és felvilágosítást kérhet a Pályázótól a fenti dokumentáció 

hiányossága esetén, illetve ha a kérelemből és a csatolt dokumentumokból nem 

állapítható meg kétséget kizáróan az Előzetes Regisztrációt kérő jogi személy vagy 

természetes személy fenti jelen pont szerinti megfelelősége. Ebben az esetben a jelen 

pont szerinti – Előzetes Regisztráció eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére 

vonatkozó – 5, azaz öt munkanapos határidő a hiánytalan dokumentáció rendelkezésre 

állásától számítandó. 
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Amennyiben a Pályázó egy konzorcium tagjaként (a „Konzorcium”; egyenként: a 

„Konzorciumi Tagok”) nyújtja be az Ajánlatát, úgy a Befektetői Információs Csomag 

Vételárat egy Konzorciumi Tag köteles megfizetni. A Konzorciumokra vonatkozó 

további előírások a Részletes Tájékoztatóban találhatóak. 

2 A Befektetői Információs Csomag tartalma 

A Befektetői Információs Csomag a következő elemekből áll: 

a) Befektetői Tájékoztató (Információs Memorandum) 

b) Részletes Tájékoztató és mellékletei (ezen belül a Vegyesvállalati 

Szerződéstervezet és mellékletei, az Első Részvénycsomag Adásvételi Szerződés 

tervezete, a Környezetvédelmi Kötelezettségvállalási Megállapodás tervezete), 

valamint és az Ajánlat benyújtásához szükséges nyilatkozatminták 

c) Adatszoba Szabályzat és Használati Dokumentáció 

Az Átvilágítás dokumentumait az Adatszoba tartalmazza. 

3 Az Ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje 

Az Ajánlat benyújtásának határideje (az „Ajánlattételi Határidő”): 2018. december 3. 

napján 12:00 óra (feltéve, hogy az Ajánlattételi Határidő nem kerül meghosszabbításra a 

Kiíró által). A Kiíró – a Pályázati Felhívás módosítására vonatkozó rendelkezések 

alkalmazásával, az Ajánlattételi Határidőt megelőző 10., azaz tizedik naptári napig – 

jogosult egy alkalommal, és legfeljebb 30, azaz harminc naptári nappal 

meghosszabbítani az Ajánlattételi Határidőt. 

Az Ajánlatokat tértivevényes postai úton vagy személyesen átvételi elismervény 

ellenében lehet benyújtani az MNV következő címére: 

a) személyesen: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Központi Érkeztető és Postázó 

1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 

b) postai úton: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

1399 Budapest, Pf. 708. 

Az Ajánlattételi Határidő után beérkezett Ajánlat érvénytelen. 

Az Ajánlatokat hétfőtől csütörtökig 9:00 és 16:00 óra, pénteken 9:00 és 14:00 óra között 

lehet személyesen benyújtani, a benyújtásra megjelölt címre a benyújtására nyitva álló 

határidőn belül, személyesen vagy meghatalmazott útján. A Pályázó meghatalmazottja 

köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti 

jogosultságát. A meghatalmazás meglétét az Ajánlatot átvevő személy ellenőrzi. 

A benyújtott Ajánlat átvételéről a Kiíró átvételi elismervényt ad. 

Az MNV felhívja a figyelmet arra, hogy az épületbe, illetve a benyújtás pontos 

helyszínére történő belépés biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél 

bemutatásával lehetséges, és az adminisztratív ügyintézés időt vehet igénybe. A 

Pályázati Felhívásban meghatározott helyen kívül benyújtott Ajánlat érvénytelennek 

minősül. 



10 

 

Amennyiben a Pályázó Ajánlatát postai úton küldi meg, a postai kézbesítésből származó 

bizonytalanságok (különösen az Ajánlattételi Határidő lejártát követő kézbesítés, a 

csomag megsérülése stb.) esetleges bekövetkezése a Pályázó kockázatát képezik. 

Az Ajánlatok Ajánlattételi Határidőig történő beérkezéséért a Pályázó felelős. Az MNV-

nek nem áll módjában az esetleges késedelemmel kapcsolatos semmiféle akadályozó 

körülményre történő hivatkozást elfogadni.  

A Pályázó kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Pályázati Felhívásban 

és a jelen Részletes Tájékoztatóban megadott összes utasítást, formai követelményt, 

kikötést és előírást. 

Az Ajánlatot a Kormányrendelet 36. § (1) bekezdése szerint 5, azaz öt nyomtatott és egy 

elektronikus példányban (elektronikus adathordozón, azaz CD-n vagy DVD-n) kell 

benyújtani a Részletes Tájékoztatóban meghatározott formai követelmények szerint. 

4 Az Ajánlatok érvényessége 

A Pályázati Eljárás részletes szabályait a Részletes Tájékoztató tartalmazza. Az Ajánlat 

akkor tekinthető érvényesnek, amennyiben az a jelen Pályázat Felhívásban és a 

Részletes Tájékoztatóban foglalt ajánlati kritériumoknak maradéktalanul megfelel. 

Az Ajánlat tartalmi elemeit és mellékleteit a Részletes Tájékoztató határozza meg. 

A Pályázó által tett Ajánlat érvénytelenségének megállapítására a Részletes 

Tájékoztatóban foglalt érvénytelenségi okok alapján kerül sor, ideértve különösen az 

alábbi eseteket: 

4.1 az Ajánlatot az Ajánlattételi Határidő lejárta után nyújtják be; 

4.2 ha az Ajánlatot olyan Pályázó teszi, amelynek az Előzetes Regisztrációjára 

sikeresen nem került sor; 

4.3 ha az Ajánlatot olyan Pályázó teszi, amely nem minősül átlátható 

szervezetnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

rendelkezései szerint; 

4.4 ha a Pályázó valótlan adatot közöl, hamis nyilatkozatot vagy nyilvánvalóan 

megalapozatlan Ajánlatot tesz; 

4.5 ha a Pályázónak lejárt esedékességű köztartozása van; 

4.6 ha a Pályázónak az MNV-vel szemben fennálló, lejárt tartozása van; 

4.7 ha a Pályázónak felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás alatt áll; 

4.8 ha a Pályázó Ajánlatában nem tett ajánlatot, vagy nem vállalat ajánlati 

kötöttséget a Részletes Tájékoztatóban, az Ajánlat tartalmi elemeiként 

megjelölt valamennyi elem tekintetében; 

4.9 ha a Pályázó a Részletes Tájékoztatóban meghatározott Vegyesvállalati 

Szerződés, Első Részvénycsomag Adásvételi Szerződés és a 

Környezetvédelmi Kötelezettségvállalási Megállapodás tekintetében módosító 

javaslatot tesz; 

4.10 ha a Pályázó Ajánlata nem teljesítette a Részletes Tájékoztatóban 

meghatározott, az Ajánlat részeként benyújtandó Kutatási Programra 
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vonatkozó minimum szakmai követelményeket és a Részletes Tájékoztatóban 

a Kutatási Program minimum finanszírozási összegre vonatkozó előírásokat; 

4.11 ha a Pályázó Ajánlata az Ajánlatok értékeléséhez a Részletes Tájékoztatóban 

meghatározott információkat nem tartalmazza, azaz a Pályázó Ajánlata 

hiányos; vagy 

4.12 ha a Pályázó a Részletes Tájékoztatóban megjelölt kvantitatív szempontokat 

feltételhez köti. 

5 Ajánlati kötöttség 

A Pályázóknak az Ajánlatukat az Ajánlattételi Határidő napját követő 120., azaz 

százhuszadik nap végéig teljes körűen hatályosnak és érvényesnek kell fenntartaniuk 

(ajánlati kötöttség), kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert 

ajánlattevővel szerződést köt, a pályázati felhívást visszavonja vagy a pályázatot 

eredménytelennek minősíti. 

 

Az Ajánlati kötöttség meghosszabbodik az Elbírálási Határidő Kiíró általi 

meghosszabbítása esetén a meghosszabbítás időtartamával. 

A Pályázók az Ajánlattételi Határidő lejártáig módosíthatják vagy visszavonhatják 

Ajánlatukat. A Pályázó a módosított Ajánlatához a jelen Részletes Tájékoztatóban 

ajánlati kötöttségként meghatározott időpontig kötve van. 

6 Az Ajánlatok felbontása 

Az Ajánlatok bontására az Ajánlattételi Határidő lejártát követően kerül sor. Az 

Ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok bontására 2018. december 4. napján 12:00 órakor 

kerül sor közjegyző jelenlétében, az MNV Zrt. székhelyén (1133 Budapest, Pozsonyi út 

56.). A Kiíró az Ajánlatok bontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet vesz fel. A bontás 

nem nyilvános, azon kizárólag a Kiíró képviselői lehetnek jelen. A Kiíró az Ajánlatok 

felbontását egyebekben a Kormányrendelet 37. §-ban foglaltak szerint végzi. 

7 Az Ajánlatok értékelése 

Az Ajánlatokat az értékelő bizottság értékeli, amely a Kormányrendelet szerint kerül 

felállításra, az abban foglalt összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével (az 

„Értékelő Bizottság”). 

A Pályázók által benyújtott Ajánlatokat az Értékelő Bizottság a Részletes 

Tájékoztatóban meghatározott értékelési szempontok szerint értékeli és az 

összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló, megalapozott Ajánlat mellett dönt. 

Az Ajánlatok elbírálására 2019. január 2. napjáig kerül sor (az „Elbírálási Határidő”). 

Az Elbírálási határidőt a Kiíró egy alkalommal legfeljebb 30, azaz harminc nappal 

meghosszabbíthatja, amelyről a Pályázókat egyidejűleg írásban e-mailen tájékoztatja. 

Az elbírálási határidő Kiíró általi meghosszabbítása esetén a meghosszabbítás 

időtartamával a Pályázók ajánlati kötöttsége is meghosszabbodik. 

A Kiíró a Pályázat eredményét az elbírálást követő 8 (nyolc) napon belül írásban közli 

valamennyi ajánlattevővel és az elbírálást követő 15 (tizenöt) napon belül az MNV 

honlapján (http://www.mnv.hu), a Kiíró székhelyén lévő Ügyfélszolgálati Irodán, a 

http://www.mnv.hu/
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Világgazdaság nevű napilapban, a http://www.portfolio.hu honlapon, és a Financial 

Times nevű szaklapban közzéteszi. 

V. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

1 Jogfenntartás 

1.1 A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a Pályázati Felhívást az Ajánlattételi 

Határidő napját megelőző napig indokolás nélkül visszavonja, amely esetben 

haladéktalanul értesíti a már Előzetes Regisztrációt kérelmezett Pályázókat, 

valamint az erről szóló hirdetményt közzéteszi a Pályázati Felhívás 

közzétételével megegyező helyeken és módokon. 

1.2 A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a Kormányrendelet 41. §-ának (6) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Pályázati Eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

1.3 A Kiíró fenntartja a jogát arra is, hogy bármely, a Pályázat során a jelen 

Pályázati Felhívásban, Részletes Tájékoztatóban általa meghatározott feltételt 

kivételesen, indokolt esetben módosítson, a Pályázók megfelelő értesítése 

mellett, legkésőbb az Ajánlatlattételi Határidő napját megelőző 10., azaz 

tizedik napig, ideértve a Részletes Tájékoztató bármely mellékletét is, többek 

között a Vegyesvállalati Szerződés, az Első Részvénycsomag Adásvételi 

Szerződés és a Környezetvédelmi Kötelezettségvállalási Megállapodás 

tervezetének szövegét is. E tekintetben megfelelő értesítésnek minősül az e-

mailen, fax-on, futár útján vagy ajánlott tértivevényes postai küldeményként a 

Pályázó által megadott bármely elérhetőségi címre történő értesítés-küldés. 

1.4 A Nyertes Pályázó elállása esetén és a Kormányrendelet 41. § (4) 

bekezdésében megjelölt esetekben a Kiíró fenntartja magának a jogot arra 

nézve, hogy a Vegyesvállalati Szerződést/Első Részvénycsomag Adásvételi 

Szerződést/Környezetvédelmi Kötelezettségvállalási Megállapodást a soron 

következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Pályázóval kösse meg és hajtsa 

végre a Recsk Projektet vagy új pályázatot/versenyeztetési eljárást írjon ki. 

1.5 A Kiíró egyéb jogait és jogorvoslati lehetőségeit nem korlátozva, a Kiíró 

fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy bármikor felfüggessze bármely 

Pályázónak vagy képviselőjének az Adatszobához való hozzáférését, illetve 

eltilthasson bármely Pályázót az Ajánlat benyújtásától, ha megállapítható, 

hogy a Pályázó megszegte vagy megszeghette a Titoktartási 

Kötelezettségvállalást. 

2 Egyéb 

A jelen Pályázati Felhívásban, és a Részletes Tájékoztatóban nem szabályozott 

kérdésekben a Vagyontörvény és a Kormányrendelet rendelkezései irányadóak. 

A jelen Pályázati Felhívás fenti I., II., III. IV. pontjaiban és a jelen V. pontjában 

szabályozott kérdésekben a Részletes Tájékoztató tartalmazza a további információkat. 

További kérdések esetén kérjük, forduljon bizalommal az MNV Kapcsolattartóhoz. 

 

http://www.portfolio.hu/
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Budapest, 2018. szeptember 3. 

 

Mellékletek:  

1. sz. melléklet: Pályázati Adatlap 

2. sz. melléklet: Titoktartási Kötelezettségvállalás 
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1. SZ. MELLÉKLET A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 

működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszáma: 01-

10 045784; az „MNV”) által közzétett, nyilvános, egy fordulóból álló pályázati felhívásban (a 

„Pályázati Felhívás”) meghirdetésre került a „Recsk I – rézérc” védnevű bányatelek (a 

„Recsk I Bányatelek”) és a „Recsk II – nemes- és színesfémérc” védnevű bányatelek (a 

„Recsk II Bányatelek”) (a Recsk I Bányatelek és a Recsk II Bányatelek együttesen: a 

„Bányatelkek”) további kutatása és újrahasznosítása, és ennek érdekében megfelelő 

kompetenciával rendelkező befektető bevonása érdekében, a Bányatelkek újrahasznosítása 

céljából létrehozott MÁTRAÉRC Bányászati Zártkörűen Működő Részvénytársaságban 

(székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszáma: 01-10-049752; a „Társaság”) 

Magyar Állam tulajdonában lévő, és a Kiíró tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 

részvényeinek közvetlenül részvény-adásvétel és vételi jog útján történő értékesítése (a 

„Pályázat”). 

 

A Pályázati Felhívás alapján az előzetes regisztráció feltétele a jelen nyilatkozat aláírása, 

amelyre tekintettel alulírott ______________________ (születési hely és idő: 

______________________; anyja születési neve: ______________________; címe: 

______________________) mint a ______________________ (a „Pályázó”) (székhelye: 

______________________; cégjegyzékszáma: ______________________) pályázó 

cégjegyzésre jogosult, vagy meghatalmazott képviselője a Pályázó képviseletében, 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem az alábbiakat: 

 

1. A Pályázó a Pályázati Felhívásban foglaltaknak megfelelően a Pályázaton indulni kíván, 

a Pályázati Felhívásban foglaltakat megismerte. 

2. A Pályázó természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdése átlátható szervezetnek minősül. 

3. A Pályázónak nincs lejárt esedékességű köztartozása. 

4. A Pályázónak nincs az MNV-vel szemben fennálló, lejárt tartozása. 

5. A Pályázó jelenleg is működik, nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, 

felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott eljárás, vagy adósságrendezési eljárás nincs folyamatban. 
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A Pályázó adatai és kapcsolattartója: 

 

Jogi személy pályázó esetén: 

 

Név:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Székhely:  

Postacím:   

Kapcsolattartó neve:  

E-mail cím:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

 

Természetes személy pályázó esetén: 

Név:  

Születési név:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Állampolgárság:  

Személyi okmány típusa, kiállítója:  

Személyi okmány száma:  

Postacím:  

E-mail cím:  

Telefonszám:  

 

Aláírási oldal következik 
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________________________, 2018. ______________________ hó ___ nap 

 

 

___________________________________ 

 

Név: _______________________ 

 

Beosztás: ___________________ 

 

Cégnév: _____________________ 

 

 

Előttünk mint tanúk előtt (természetes személy Pályázó esetén): 

 

 

 

Név: _______________________ 

 

Beosztás: ___________________ 

 

Cégnév: _____________________ 

 

Név: _______________________ 

 

Beosztás: ___________________ 

 

Cégnév: _____________________ 
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2. SZ. MELLÉKLET A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 

 

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT 

 

A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló MNV 2018. szeptember 3. napján megjelentetett 

pályázati felhívásban (a „Pályázati Felhívás”) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény (a „Vagyontörvény”), és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. 

(X.4.) számú Korm. rendelet (a „Kormányrendelet”) rendelkezéseivel összhangban egy 

fordulóból álló, nyilvános pályázatot (a „Pályázat” vagy a „Pályázati Eljárás”) hirdetett a 

„Recsk I – rézérc” védnevű bányatelek és a „Recsk II – nemes- és színesfémérc” védnevű 

bányatelek (a „Bányatelkek”) további kutatása és újrahasznosítása, és ennek érdekében 

megfelelő kompetenciával rendelkező befektető bevonása érdekében, a Bányatelkek 

újrahasznosítása céljából létrehozott MÁTRAÉRC Bányászati Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságban (a „Társaság”) a Magyar Állam tulajdonában lévő, és a Kiíró 

tulajdonosi joggyakorlása alatt álló részvényeinek jelen Részletes Tájékoztatóban 

meghatározottak szerinti közvetlenül részvény-adásvétel és vételi jog útján történő 

értékesítésére vonatkozóan (a „Projekt”). 

A Pályázati Eljárás részleteit, valamint a Projekttel kapcsolatban felmerülő bármely részletes 

üzleti-, jogi és egyéb feltételeket az ellenérték fejében megszerezhető, ún. „Befektetői 

Információs Csomag” tartalmazza. 

Alulírott, a(z) ………………………………………..…………………………….. társaság 

(székhely: ………………………….…………………………., cégj. szám: 

……………………..…………, képviselő: …………….………………………), a 

továbbiakban: „Pályázó”, jelen nyilatkozat aláírásával az MNV Zrt. (székhelye: 1133 

Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszáma: 01-10 045784) (az „MNV”) felé az alábbi 

titoktartási kötelezettséget vállalja (a „Nyilatkozat”): 

1 

1.1 A Pályázó a Kormányrendelet 33.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezésének 

megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekttel, a Befektetői 

Információs Csomaggal és azokban érintett személyekkel, valamint 

társaságokkal kapcsolatban tudomására jutott és/vagy rendelkezésre bocsátott 

valamennyi tényt, körülményt, adatot, iratokat és információkat, ideértve többek 

között a számítástechnikai berendezésen létrehozott, feldolgozott, tárolt, vagy 

kezelt adatokat is, különösen de nem kizárólagosan ideértve a Projekttel 

kapcsolatosan létrehozott ún. „Adatszoba” tartalmát és az átvilágítással 

kapcsolatos írásbeli kérdéseket és az azokra adott válaszokat, szigorúan 

bizalmasan, üzleti titokként (a „Bizalmas Információ”) kezeli. A Pályázó a jelen 

titoktartási nyilatkozat aláírásával kötelezi magát arra, hogy – a jelen titoktartási 

nyilatkozat rendelkezéseinek, illetve a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően – szigorúan bizalmasan kezel minden információt (ideértve 

különösen, de nem kizárólagosan, a Pályázat feltételeire (ideértve azt a tényt is, 

hogy a Pályázó részt vesz a Pályázaton). 

Nem tekintendő Bizalmas Információnak az olyan információ és anyag, amely 
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(i) a közlő fél és az általa felhatalmazottakon kívül széles körben ismertté 

válik (kivéve, ha ez a jelen Nyilatkozat megszegésével történik) 

(ii) amelyet a közlő fél információjától és anyagaitól függetlenül a Pályázó 

jogszerűen saját maga fejleszt ki 

(iii) a Pályázó olyan harmadik személytől szerez be jogszerűen, aki maga is 

jogszerűen szerezte azt 

(iv) amely a nyilvános Pályázati Felhívás része, vagy 

(v) amely köztudomású. 

1.2 A Pályázó kijelenti, hogy a Bizalmas Információt kizárólag a jelen titoktartási 

nyilatkozat rendelkezései alapján teszi megismerhetővé, és minden szükséges – 

az ilyen típusú, szenzitív információk megvédése érdekében általánosan 

elvárható – intézkedést (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a 

kibertámadás elleni védelmet) a saját költségén megtesz annak érdekében, hogy 

a Bizalmas Információ titokban maradjon. 

1.3 A Pályázó kizárólag a Pályázó azon munkavállalói (jogi személy esetén), vezető 

tisztségviselői (jogi személy esetén) és tanácsadói (a „Képviselők”) részére 

tárhatja fel a Bizalmas Információt, akik esetében igazolható, hogy a Bizalmas 

Információ általuk történő értékelése a Pályázat megvalósítását szolgálja (a 

„Megengedett Cél”), feltéve, hogy ezen Képviselők a jelen titoktartási 

nyilatkozatban foglalt kötelezettségeket magukra nézve külön dokumentumban 

kötelezőnek ismerik el. Az MNV felhívására a Pályázó köteles bemutatni a 

Képviselők által külön dokumentumban aláírt titoktartási nyilatkozatokat az 

MNV felhívásától számított 1, azaz egy munkanapon belül. A vonatkozó 

titoktartási nyilatkozatok megtételének, illetve bemutatásának elmaradása a jelen 

titoktartási nyilatkozat súlyos megszegésének minősül, és az MNV abban az 

esetben is jogosult a jelen titoktartási nyilatkozatban foglalt jogkövetkezmények 

érvényesítésére, ha a Bizalmas Információ ténylegesen nem került 

nyilvánosságra. 

1.4 A Titoktartásra Kötelezett ezennel kijelenti, hogy: 

(i) a Bizalmas Információt sem közvetve, sem közvetlenül nem publikálja, 

nem publikáltatja, semmilyen módon nem teszi közzé, nem bocsátja a 

nyilvánosság vagy harmadik személy rendelkezésére, továbbá harmadik 

személy részére nem teszi hozzáférhetővé és/vagy megismerhetővé, 

azokról fotókat, felvételeket nem készít, 

(ii) a Bizalmas Információt, az ajánlati felkérések alapján benyújtandó 

ajánlatok kivételével sem saját, sem harmadik személy céljára nem 

használja fel az ajánlatok elkészítésének körén túl, illetőleg a 

felhasználás igénye nélkül sem hozza harmadik személy tudomására, 

(iii) harmadik személy előtt nem hivatkozik és nem utal a Bizalmas 

Információ létezésére, vagy forrására, 

(iv) minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Bizalmas 

Információ jogosulatlan harmadik személy számára ne váljon 

megismerhetővé, vagy hozzáférhetővé, 
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(v) a Bizalmas Információt jelen nyilatkozat aláírásától számítva időbeli és 

tartalmi korlátozás nélkül megőrzi, 

(vi) gondoskodik arról, hogy munkavállalói és/vagy olyan harmadik 

személyek, akik a munkavégzés vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

vagy tagsági jogviszonyuk során, vagy közreműködői minőségben vagy 

más módon jogszerűen a fent meghatározott Bizalmas Információ 

birtokába jutnak a jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú 

kötelezettséget vállaljanak ezen Bizalmas Információ megtartására. 

1.5 A Bizalmas Információnak a 

(i) Megengedett Célon kívüli felhasználása, illetve 

(ii) a Képviselőktől eltérő személyek részére történő hozzáférhetővé tétele 

kizárólag az MNV előzetes, írásbeli engedélyének birtokában tehető 

meg. Az MNV erre irányuló kérése esetén a Pályázó, illetve a Képviselők 

kötelezik magukat arra, hogy a Bizalmas Információt, illetve az annak 

alapján elkészített bármely dokumentumot (elemzést, jelentést stb.) saját 

költségükön megsemmisítenek, és ennek tényét igazolják az MNV 

részére. Az MNV-vel, illetve annak alkalmazottjaival, ügyvezetőivel 

vagy egyéb képviselőivel a Pályázó – az MNV eltérő rendelkezése 

hiányában – nem jogosult kapcsolatba lépni. 

1.6 A Pályázó kijelenti továbbá, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak megsértéséért 

teljes jogi felelősséggel tartozik. A Pályázó felelőssége arra az esetre is kiterjed, 

ha az üzleti titok megsértését alkalmazottai, vagy közreműködői követik el, akik 

a munkavégzés során a Pályázótól jutottak a fent meghatározott Bizalmas 

Információ birtokába. A Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen 

titoktartási nyilatkozat szándékos, vagy gondatlan megszegése esetén (ideértve a 

jelen titoktartási nyilatkozatnak a Képviselők általi szándékos, vagy gondatlan 

megszegését is) 10.000.000,- Ft összegű szerződésszegési kötbért – első 

felszólításra, tiltakozás nélkül – megfizet az MNV részére, 3, azaz három napon 

belül az MNV által megadott bankszámlaszámra]. Gondatlan megszegésnek 

minősül különösen, amennyiben a Pályázó, vagy a Képviselők nem tesznek meg 

minden elvárható intézkedést a Bizalmas Információ védelme érdekében 

(ideértve különösen, de nem kizárólagosan, a kibertámadás elleni fokozott 

védelmet). A kötbér összegén túlmenően az MNV jogosult a kötbéren felüli kárát 

is érvényesíteni a Pályázóval szemben. A Pályázó kijelenti, hogy a fenti kötbér 

összegét minden tekintetben méltányosnak tartja figyelemmel az MNV-nek a 

Bizalmas Információhoz fűződő érdekeire, és kifejezetten lemond azon jogáról, 

hogy a kötbér mértékét feltűnő értékaránytalanság okán megtámadja. 

1.7 Abban az esetben, ha hatályos jogszabály alapján a Pályázó köteles a Bizalmas 

Információ egészének, vagy bármely részének feltárására, a Pályázó erről a 

tényről haladéktalanul értesíti az MNV-t, továbbá a jogszabályok keretei között 

megkísérel minden – az MNV-vel egyeztetett – intézkedést megtenni a kiadandó 

információ mennyiségének csökkentése érdekében. 

1.8 A jelen Nyilatkozat rendelkezései időbeli korlátozás nélkül hatályosak. 
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Ellenkező jelölés hiányában, a jelen Nyilatkozatban nagybetűvel jelölt kifejezések a Pályázati 

Felhívásban és a Részletes Tájékoztatóban meghatározott jelentéssel bírnak. 

 

 

Kelt: ……………………………………………….  

 

            

      ………………………………………………. 

         Pályázó 

 


