
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
 

Kötelezettségvállalási azonosító: 
A ……………………………….……………………………………………………………………………………………………..….(cég neve) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..(székhely) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….(adószám) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...(képviselő neve) 

képviselőjeként tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. 
§ (6) bek. szerint a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján 
nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az általam 
képviselt szerv átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint: 
(*= a megfelelőt alá kell húzni!) 
a.) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a 
társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi 
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100 %-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a 
külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állam vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság, 
b.) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) 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,  
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, 
bd) 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 ba), bb), és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 
c) az a civil szervezet és a vízi társulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
c) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízi társulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben 
nem rendelkeznek 25 %-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 
államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény van; 
Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel céljából, a szerződésből eredő 
követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, 
azzal, hogy ahol az 55/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetet kell érteni.  
Kijelentem büntetőjogi felelősségem tudatában, hogy a fentieknek megfelelő adatok az alábbiak:  
ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet,  



   
 

ba) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges   
tulajdonosának természetes személyazonosító 
adatai:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

tulajdoni hányada:…………………………………………………………………………..befolyásának és szavazati jogának 

mértéke:……………………………..,** 

bb) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy 
közvetve több mint 25 %-os tulajdonosi részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
neve:…………………………………………………………………………………………………., tulajdoni hányad: …………………, 

befolyásának és szavazati jogának mértéke:………………………………………………………………………………….** 

bc) és bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges 
tulajdonosának természetes személyazonosító 
adatai:……………………………………………………………………………….,tulajdoni hányada:…………………………………… 

befolyásának és szavazati jogának mértéke:………………………………………………………………………………………. 

bd) és bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
adóilletősége:…………………………………………………………………………., 
be) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet és a bb) alpont szerinti 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ellenőrzött külföldi társaság 
jogállásának megítéléséhez szükséges, a társsági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény 4. § 11. pontjában meghatározott 
adatok:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet,  
ca) a civil szervezet, vízi társulat vezető tisztségviselők természetes személyazonosító 

adatai:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

cb) a civil szervezet, vízi társulat és a vezető tisztségviselőinek 25 %-ot meghaladó tulajdoni 

részesedésével működő szervezet neve:…………………………………………………………………………………………** 

cc) a civil szervezetnek, vízi társulatnak és a vezető tisztségviselőjének a cb) alpont szerinti 

szervezetben fennálló tulajdoni hányadának mértéke:……………………………………………………………………..** 

cd) a cb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosának természetes személyazonosító 

adatai:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

tulajdoni hányada:…………………………………………………………………………………….., befolyásának és szavazati 

jogának mértéke:……………………………………………………………..,** 

**= szükség esetén pótlapon folytatható, vagy bővíthető a sorok száma 
 
Kelt, 2018…………………………………………………… 
 
 
         …………………………………………… 
          cég képviselője 


