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Az értékesítési hirdetmény és a részletes értékesítési tájékoztató a jelen ajánlatmintától eltérő 
adatszolgáltatást, illetve nyilatkozatok megtételét is előírhatja. A jelen ajánlatminta kizárólag tájékoztató 
jellegű, alkalmazása nem eredményezi az értékesítési hirdetményben és a részletes értékesítési 
tájékoztatóban előírt feltételek teljesítését és érvényes vételi ajánlat megtételét. Vételi ajánlat kizárólag az 
Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújtható be az értékesítési hirdetményben foglaltak 
szerint. 
 

VÉTELI AJÁNLAT 
 
1. AZ AJÁNLATTEVŐ ADATAI: 
 
Magánszemély esetén: 
Név: ……………………………… 
Születési név: ……………………………… 
Lakcím: ……………………………… 
Levelezési cím: ……………………………… 
Anyja neve: ……………………………… 
Szül. helye, ideje: ……………………………… 
Állampolgársága: ……………………………… 
Szem.ig. száma: ……………………………… 
Adóazonosító jele: ……………………………… 
ÁFA adóalany (igen/nem): ……………………………… 
Telefonszáma: ……………………………… 
E-mail címe: ……………………………… 
 
Jogi személy esetén: 
Név: ……………………………… 
Székhely: ……………………………… 
Levelezési cím: ……………………………… 
Cégjegyzékszám: ……………………………… 
Adószám: ……………………………… 
ÁFA adóalany (igen/nem): ……………………………… 
A jogi személy képviseletére jogosult személy 
- neve és beosztása: ……………………………… 
- szem.ig. száma: ……………………………… 
- telefonszáma: ……………………………… 
- e-mail címe: ……………………………… 
 
2. VÉTELI AJÁNLAT 
 
Az ajánlattevő a Cégközlöny ………… évi ………… számában és az Elektronikus Értékesítési Rendszer 
(EÉR) felületén ……………………………… ügyszám alatt közzétett, ……………………………… 
technikai azonosítószámú értékesítési hirdetményben foglaltak szerint ezúton ajánlatot tesz 
a(z) ……………………………… „f.a.” (Cg.: [………………………………]; 
székhely: ………………………………) adós tulajdonában álló alábbi vagyoni eszköz(ök) megvásárlására. 
 
A megvásárolni kívánt vagyoni eszköz(ök): ……………………………… 
 
A vagyoni eszköz(ök) ÁFA nélkül értelmezett vételára: ……………………………… Ft, 
azaz ……………………………… forint. 
 
Ajánlati biztosíték megfizetése: nyilatkozom, hogy az ajánlattevő az értékesítési hirdetményben előírt 
ajánlati biztosítékot az előírt módon és határidőben megfizette, a megfizetés tényét igazoló okirat másolatát a 
vételi ajánlathoz csatoltam. 
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Vételár megfizetésének módja, határideje: nyilatkozom, hogy a vételi ajánlat elfogadása esetén az 
ajánlattevő kötelezettséget vállal a teljes vételár ajánlati biztosíték összegén felüli részének banki átutalással 
történő megfizetésére az adásvételi szerződés megkötésétől számított ……………………………… napon 
belül. 
 
A vételi ajánlat mellékleteként csatolom a ……………………………… által ……………………………… 
Ft, azaz ……………………………… forint összegre kiállított bankgaranciát, amely megfelel az alábbi 
feltételeknek: 
 
- biztosítja a vételár ajánlati biztosíték összegén felül fennmaradó részének megfizetését, annak 

rendelkezésre állását; 
- ……………………………… napjáig érvényes; 
- ajánlati (tender) bankgaranciának minősül; 
- az Európai Unió területén működő bank állította ki; 
- a bankgarancia szövege tartalmazza, hogy arra a magyar jog szabályai alkalmazandóak; 
- a bankgarancia szövege tartalmazza, hogy jogvita esetén annak elbírálására magyar bíróság rendelkezik 

joghatósággal. 
 
3. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 
 
Az ajánlattevő a 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12. § (5) bekezdésére figyelemmel, az értékesítési 
hirdetményben és a részletes értékesítési tájékoztatóban foglaltak szerint az alábbi kötelezettségek 
átvállalását, vagy teljesítését vállalja: 
 
……………………………… 
 
4. ELŐÍRT NYILATKOZATOK 
 
Az ajánlattevő az ajánlatát az értékesítési hirdetményben és a részletes értékesítési tájékoztatóban foglaltak 
ismeretében teszi meg, az azokban meghatározott feltételeket elfogadja és magára nézve feltétel nélkül 
kötelezőnek elismeri. 
 
Az ajánlattevő teljes körűen tisztában van a megvásárlásra kínált vagyoni eszköz(ök) állapotával, tudomásul 
veszi, hogy az(ok) a jelenlegi megtekintett fizikai, műszaki állapotban kerül(nek) értékesítésre, ezért az eladó 
ehhez kapcsolódóan semmilyen szavatosságot vagy garanciát nem vállal, a kellékszavatosságát kifejezetten 
kizárja. / Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a megvásárlásra kínált követelés(ek) kifejezetten bizonytalan 
megtérülésű követelésként kerül(nek) átruházásra. 
 
Az ajánlattevő az értékesítési hirdetményben és a részletes értékesítési tájékoztatóban foglaltak szerint a 
vételi ajánlatára az ajánlat benyújtásának határidejétől számított ……………………………… napra ajánlati 
kötöttséget vállal. 
 
A vételi ajánlat elfogadása esetén az ajánlattevő kötelezettséget vállal a vételár 1%-ának megfelelő összegű 
jutaléknak az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) üzemeltetője részére történő megfizetésére. 
 
A vételi ajánlat elfogadása esetén az ajánlattevő kötelezettséget vállal az adásvételi szerződés megkötésére az 
értékesítési hirdetményben és a részletes értékesítési tájékoztatóban meghatározott tartalommal, a 
szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő ……………………………… napon belül. 
 
Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az adásvételi szerződésben a teljes vételár megfizetésére 
előírt fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy az 
ajánlattevő által megfizetett ajánlati biztosíték az ajánlattevő részére nem jár vissza. 
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Az ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy az adásvétel tárgyát képező vagyoni eszközöket a teljes 
vételár megfizetését követő ……………………………… napon belül birtokba veszi. 
 
Nyilatkozom, hogy az ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében, 
valamint a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek. 
 
Nyilatkozom, hogy az ajánlattevő tulajdonszerzési képessége nem esik korlátozás alá, nem áll végrehajtási, 
felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy más jogutód nélküli megszüntetésre, vagy fizetésképtelenség 
megállapítására irányuló eljárás alatt, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti 
átlátható szervezetnek minősül. 
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFAtv.) 142. § (5) bekezdésében foglaltak 
szerint nyilatkozom, hogy az ajánlattevőre nézve a 142. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek 
fennállnak / nem állnak fenn. 
 
A vételi ajánlat elutasítása esetén az ajánlati biztosíték összegét az alábbi bankszámlára kérem visszautalni. 
- számlavezető pénzintézet: ……………………………… 
- számlaszám (IBAN): ……………………………… 
- jogosult neve: ……………………………… 
 
5. CSATOLT DOKUMENTUMOK 
 
Magánszemély esetén: 
- személyazonosító okmány másolata 
- lakcímkártya másolata 
- adóigazolvány másolata 
- Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása 
- képviseleti meghatalmazás igazolása 
- az értékesítési hirdetményben és a részletes értékesítési tájékoztatóban előírt egyéb dokumentumok 
 
Jogi személy esetén: 
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat 
- törvényes képviselő aláírási címpéldánya 
- ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása 
- bankgarancia 
- képviseleti meghatalmazás igazolása 
- az értékesítési hirdetményben és a részletes értékesítési tájékoztatóban előírt egyéb dokumentumok 
 
 
Kelt: ………………………………  

 
……………………………… 
ajánlattevő (cégszerű) aláírása 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Név: ……………………………… 
Lakcím: ……………………………… 
 
Aláírás: ……………………………… 

 
Név: ……………………………… 
Lakcím: ……………………………… 
 
Aláírás: ……………………………… 

 


