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pályázati felhívás 2. számú melléklete 

 

Átláthatósági nyilatkozat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja 

alapján  

 

Támogatott adatai:  

Név: ……………………………………………………………………………………………  

Székhely: ………………………………………………………………………………………

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: ………………………………………………………... 

Adószám: ………………………………………………………………………..……………. 

Képviseletében eljár: ………………………………………………………………………….  

 

Alulírott ……………., mint a ………………………………….(nyilatkozatot tevő szervezet) 

képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja és az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján felelősségem tudatában az alábbi átláthatósági nyilatkozatot teszem. (A nyilatkozat I., 

II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó részt kell 

kitöltenie.)  

I.  

Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek 

 

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek, mert megfelelnek a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.a) pontja szerint 

átlátható szervezetnek minősülnek:  

• 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 állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 

részvénytársaság.  

(A megfelelő aláhúzandó!) 

 

II. 

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezetek 

 

1. Az általam képviselt szervezet Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható 

szervezetnek minősül, azaz olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő 

feltételeknek:  
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a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető (melyről a II. 2. pontban nyilatkozom), és  

b) az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel 

rendelkezik:  

• az Európai Unió valamely tagállama:  

Magyarország  

egyéb: ……………………………………, vagy  

• az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:  

……………………………………………, vagy  

• a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:  

……………………….…………………..., vagy  

• olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van:  

…………………………..…………………..  

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 

megnevezni!)  

 

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

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak (melyről a II. 3. pontban nyilatkozom) és  

 

d) az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 

25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont 

szerinti feltételek fennállnak (melyről a II. 4. pontban nyilatkozom).  

 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról  

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő 

természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):  

Ssz. Tényleges 

tulajdonos 

Születési hely és 

idő 

Anyja neve Részesedés 

mértéke %-ban 

     

     

     

     

     

     

 

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről:  

 

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött 

külföldi társaság;  

vagy 

 

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.  

(A megfelelő aláhúzandó!) 

 

Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy 

felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az 
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ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése. Az általam 

képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. 

§ 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével nem minősül a társasági és az 

osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak  

 

vagy 

 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak minősül.  

(A megfelelő aláhúzandó!)  

 

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

szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról  

 

4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben a közvetlenül vagy közvetetten több mint 

25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal (továbbiakban: részesedés mértéke) bíró jogi 

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

Ssz. Gazdálkodó 

szervezet neve 

Szervezet 

adószáma 

Részesedés 

mértéke %-ban 

Adóilletősége 

 

     

     

     

     

     

     

 

4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben a közvetlenül vagy közvetetten több mint 

25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosa(i):  

Ssz. Gazdálkodó 

szervezet neve 

Tényleges 

tulajdonos(ok) 

Születési 

hely és idő 

Anyja 

neve 

Részesedés 

mértéke %-

ban  

 

      

      

      

      

      

 

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

joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek a 

társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti 

ellenőrzött külföldi társaságnak minősül / nem minősül (megfelelő rész aláhúzandó).  
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III. 

Civil szervezetek, vízitársulatok 

 

1. Az általam képviselt szervezet (A megfelelő aláhúzandó!)  

• civil szervezet, vagy  

• vízitársulat  

az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

  

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 

Ssz. Vezető tisztségviselő Születési hely és idő Anyja neve 

 

    

    

    

    

    

    

 

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az III. 1. a) pont szerinti vezető tisztségviselői az 

alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:  

Ssz. Vezető 

tisztségviselő 

Szervezet neve Szervezet 

adószáma 

Részesedés 

mértéke %-ban  

 

     

     

     

     

     

 

c) Az állam, amelyben az általam képviselt civil szervezet vagy vízitársulat székhellyel 

rendelkezik:  

• az Európai Unió valamely tagállama:  

Magyarország  

egyéb: ……………………………………, vagy  

• az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:  

……………………………………………, vagy  

• a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama:  

……………………….…………………..., vagy  

• olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van:  

…………………………..…………………..  

(A megfelelő aláhúzandó!) 

 

d) A III. 1. b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz  

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

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető 

(melyről a III. 2. pontban nyilatkozom). 

cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
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részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan 

államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van (melyről a III. 3. pontban nyilatkozom).  

cc) nem minősül(nek) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak. a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten 

több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ca), cb) és cc) alpont 

szerinti feltételek fennállnak (melyről a III. 4. pontban nyilatkozom).  

 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról  

A III. 1. b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján 

a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):  

Ssz. Gazdálkodó 

szervezet neve 

Tényleges 

tulajdonos 

Születési 

hely és idő 

Anyja neve Részesedés 

mértéke %-

ban  

 

      

      

      

      

 

3. Nyilatkozat a III. 1. b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról  

3.1. A III. 1. b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége  

Ssz. Gazdálkodó 

szervezet neve 

Szervezet 

adószáma 

Részesedés 

mértéke %-ban 

Adóilletősége 

     

     

     

     

3.2. A III.1. b) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése A b) pont szerinti 

szervezetek közül a következők minősülnek ellenőrzött külföldi társaságnak (ha egyik 

szervezet sem minősül ellenőrzött gazdasági társaságnak, akkor kérem kihúzni):  

…………………………………………………………………. 

 

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy 

közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek 

olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető 

tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek  

Ssz. Gazdálkodó 

szervezet 

neve 

Adószám Részesedés 

mértéke %-

ban 

Adóilletősége tényleges 

tulajdonos(ok) 

tényleges 

tulajdonos 

születési 

helye és 

ideje  
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A fenti táblázatban felsorolt szervezetek közül a következők minősülnek ellenőrzött külföldi 

társaságnak (ha egyik szervezet sem minősül ellenőrzött gazdasági társaságnak, akkor kérem 

kihúzni):  

  ………………………………………………………………………… 

 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet 

képviseletére (és cégjegyzésére).  

 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, 

amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.  

 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen 

változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás 

bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Támogató részére, vagy amennyiben az 

általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.  

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

 

Kelt, …………………………………..  

 

törvényes képviselő neve  

cégszerű aláírás 

 


